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Agenda      

8 november  Gebedsgroep Landschapslaan 18 
8 november  Land van Scala groep 7 en 8 beeldend 
10 november  Sint-Maarten optocht naar Zantingehof 
10 november  Talentvlinder groep 5-8 
11 november  Oud Papier Actie 
13 november  CJG-inloopmoment 13.00 uur  
14 november  Slagwerkklas groep 5/6 
15 november  Land van Scala groep 7/8 
17 november  Talentvlinder groep 5-8 
20 november  Peutergym 9.00 uur 
21 november  Slagwerkklas 5/6 
20 november  10 minutengesprekken 
22 november  Land van Scala groep 7/8 
22 november  10 minutengesprekken 
24 november  Vrije dag groep 1 t/m 4 

                                             

Kind op Maandag 

In Kind op Maandag worden deze periode verhalen verteld over Jozef. Jozef wordt als slaaf verkocht naar Egypte, 
maar doet het als slaaf erg goed. Later komt hij in de gevangenis terecht, nog weer later wordt hij onderkoning van 
Egypte. Zijn eigen broers komen graan bij hem kopen. Uiteindelijk ziet ook zijn oude vader hem weer terug. 
Jozef zelf ziet in alles wat er gebeurt niet alleen geluk of tegenslag; hij gelooft dat God ermee te maken heeft, dat 
God steeds bij hem is. Daardoor komen de dingen in een ander perspectief te staan. 
 

Week 45: 5 – 11 november 
Thema: Leg uit! Genesis 39: 7-23, Genesis 40: 1-23 en Genesis 41: 1-8  
Jozef heeft iets uit te leggen, als de vrouw van Potifar hem beschuldigt van erge dingen. In de gevangenis legt hij de 
dromen van de schenker en de bakker uit, later blijkt dat er niemand is die de dromen van de farao kan uitleggen. 
Zou de schenker nog aan Jozef terugdenken? 
 

Week 46: 12 – 18 november 
Thema: Vergeet mij niet! Genesis 41: 9-57 en Genesis 42  
De broers van Jozef hebben graan nodig en komen terecht in Egypte. Ze weten niet dat de onderkoning hun eigen 
broer is en worden door Jozef teruggestuurd om hun jongste broer ook op te halen. 
 

Week 47: 19 – 25 november 
Thema: Mijn familie Genesis 43: 15-34, Genesis 44: 1-3 en Genesis 45  
Na veel gebeurtenissen maakt Jozef zich bekend aan zijn broers. Hij straft hen niet voor hun daden, maar vertelt dat 
God zelf het zo gewild moet hebben. Uiteindelijk wordt ook de oude vader Jakob naar Egypte gehaald. 
 

  

Kerk en Schooldienst 11 februari 2018. 
Wie wil ons helpen om de Kerk en Schooldienst 2018 voor te bereiden? De commissie bestaat momenteel uit de 
predikant die deze dienst leidt, 2 leerkrachten en 3 ouders.  Deze 3 ouders zijn verbonden met de beide plaatselijke 
kerken. Graag bereiden we de oudergroep met minstens 1 persoon uit die betrokken is bij een andere kerk dan de 
plaatselijke Zuidwoldiger kerk.  
Wie komt onze commissie versterken? 
Voor opgave en meer informatie kunt u terecht bij Laura Smid of Jeannette Courtz. 

Vlindernieuws 

http://www.cbsdeheidevlinder.nl/
mailto:vlindernieuws@gmail.com


 

Afspraak van de week 

 

Dit jaar zijn er soms 2 regels van de week die de aandacht krijgen. Eén regel voor de algemene 
ruimten, één regel voor in de klas. 

Om de 14 dagen komen er nieuwe afspraken. De eerste week wordt deze afspraak besproken en 
aangeleerd, de tweede week herhaald.  

 

De ene les past bij de waarde:  

Loop rustig (in de klas) 

 

De ander bij:   

Stop Loop Praat 

 

 

 

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden:   
                                                      
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

KINDERVIERING VOOR JONG EN OUD 
 Zondag 12 november Ontmoetingskerk om 
10.00 uur  
 HET VERHAAL VAN RUTH  

 

 

 

1) we gaan op reis  

2) we vinden een plek  

3) we zien toekomst 

 

Van harte welkom voor (groot) ouders met kinderen van 4-12 jaar! Na de viering koffie en limonade! 

 

 
 
 
 



 

Van de KC-raad, 
 
De IKC-Raad gaat vanaf nu verder als KC-Raad, omdat voor alle scholen van de VCPOZD (en PCBO) die onder andere 
kinderopvang in huis hebben er is gekozen voor de naam KindCentrum. 
 
De KC-raad heeft in september voor de eerste keer dit schooljaar een overleg gehad. Onder andere de volgende 
punten kwamen ter tafel: evaluatie van het oudercafé, mediawijsheidbeleid, deelname aan de werkgroep 
communicatie en doelen voor het schooljaar 2017-2018. Ook informatie vanuit de GMR werd besproken.  
 
De KC-raad kijkt met een goed gevoel terug op het oudercafé van afgelopen juli. De leden van de KC-raad hebben 
veel positieve reacties van ouders gekregen tijdens hun gesprekken in de Vlinderzaal. Omdat het zeker voor 
herhaling vatbaar is, staat het oudercafé voor dit schooljaar gepland tijdens de spreekavonden in februari 2018. 
Het volgende overleg van de KC-raad staat gepland op dinsdag 14 november a.s. Mocht u punten willen aandragen, 
geef het dan gerust door aan een van de leden.  
Ook kunt u uw ideeën voor de KC-raad tijdens de spreekavonden op 20 en 22 november aanstaande kwijt in de 
ideeënbus van de KC-raad, die u tijdens de spreekavonden kunt vinden in de Vlinderzaal.  
 
Een hartelijke groet van, 
de KC-raad (Esther den Ouden, Mirjam Otten, Martin Wemmenhove, Wilbert Hepping, Marianne Visscher, Maartje 
de Leeuw, Renée van Duren en Dianne Voerman. 

  
 
Van de Verkeersgroep 
 
Er is onlangs een VVN vergadering geweest in het gemeentehuis en daar is het volgende besproken: 
Het blijkt dat sommige bestuurders van auto's met te grote snelheid door de Heidelaan  rijden en vaak daar ook 
parkeren. De parkeerhavens zijn voor de omwonenden, van school is de parkeerplaats aan de Plus/ kleuter kant. Let 
wel op éénrichtingsverkeer! Als het parkeergedrag zo doorgaat, aldus de vergadering, wordt de politie gevraagd om 
handhavend op te treden. 
Een omwonende is begonnen met een handtekeningenactie voor verkeersdrempels in de straat. 
De gemeente heeft besloten dat, als er door meer omwonenden wordt getekend, er een tijdelijke drempel komt. Dit 
zal dan na drie maand geëvalueerd worden. 
 
De  donkere dagen komen er weer aan en dan is het van belang dat iedereen goed zichtbaar is in het verkeer, zowel 
overdag als in het donker. Verlichting dat goed werkt is dan erg belangrijk, tevens is een veiligheidshesje of jasje aan 
te bevelen! 
 
De verkeersgroep 
 

 
Heidevlinder Plus  

Nieuw E-mail adres: 
We hebben een nieuwe groepsmail. Voor het reserveren van dagen of het doorgeven van ruildagen kunt u mailen 
naar dit E-mailadres.  kcdeheidevlinder@pluskinderopvang.nl   
 
Peuterochtenden en kinderopvang: 
We zijn druk bezig geweest om een mooie lampion te maken.  
Deze week krijgen de kinderen allemaal hun lampion mee naar 
huis.  
Ook hebben we een leuk Sintmaarten liedje geleerd! 
 
Kijk mijn lichtje, kijk mijn lichtje. 
Zelf gemaakt, zelf gemaakt. 
En vanavond mag ik, en vanavond mag ik. 
Laat op straat, laat op straat. 
( Melodie van vader Jacob. ) 
 

mailto:kcdeheidevlinder@pluskinderopvang.nl


 

 
Nieuw Bso thema: 
In de maand november gaan wij van start met het thema ‘samenwerken’. 
We zullen allerlei verschillende en leuke activiteiten doen die te maken hebben 
met samenwerken. We zullen onder andere ballonnenloop, samen schilderen en 
de marshmallow challenge gaan doen.  
 
 

Vriendelijke groet, 
 
Judy, Lianne en Renée 

 

 

Groep 1a  
De Kinderboekenweek hebben we heel gezellig afgesloten met het 
tutorlezen met groep 8.  De kinderen van groep 8 hadden een mooi 
prentenboek uitgezocht , dat goed voorbereid en toen hebben ze het aan 
een kind uit groep 1a voorgelezen en er over gepraat. 
Wat deden ze dat in een fijne sfeer! Op de website staan meerdere foto’s,  
dus bekijkt u ze maar eens. Dit is echt nog eens voor herhaling vatbaar.  

 
Nu is het thema herfst actueel. We leren de woordenschatwoorden : zoals: bladeren nerven, herfststorm, uitwaaien, 
en hoe ziet een paddenstoel er uit, wat zien we: steel, hoed, sporen of buisjes. .....enz. Teveel om hier op te noemen. 
Voor de kinderen die interesse hebben voor letters, zullen we de letters: t a k behandelen. En natuurlijk komen de 
rijmspelletjes ook weer aan de orde. Met muziek zijn we bezig met de hoge en lage klanken en natuurlijk zingen we 
allerlei herfstliedjes. 
 
A.s. vrijdag gaan we naar de Zantingehof . We zullen daar onze St. Maartenliedjes laten horen. Komt u ook luisteren 
en kijken naar de lampionnenoptocht? We vertrekken om 11 uur bij school vandaan.  
Via de klassenouders krijgt u een oproep om met de groep mee te wandelen. We kunnen daarvoor nog twee ouders 
gebruiken. Alvast onze dank voor de hulp. 
 
En dan komt de goedheiligman ook al weer in het vizier. We willen het feest graag in een rustige sfeer gaan vieren, 
zodat het voor de kinderen niet teveel spanning geeft. We gaan wel het sinterklaasjournaal volgen, maar in de klas 
proberen we het onderwerp uit te stellen tot 17 november. Daarna gaan we natuurlijk allerlei knutselwerkjes maken 
en veel zingen en ons voorbereiden op de dag dat Sint bij ons op school komt. We hopen op een gezellige tijd. 

 

 
Een hartelijke groet, 
Inge, Anouk, Lonneke en Laura 
 
 

                     
 
 
 
 
 



 

Groep 1b 
En ook wij zijn begonnen!  
In het lege lokaal zit een nieuw groep. Namelijk groep 1b. We zijn alweer 2 weken naar school geweest en het wordt 
steeds gezelliger.  
Elke dag is de groep weer anders omdat er steeds meer kinderen komen kijken in groep 1b. Harjan Knegt, Khaella 
Kuiper, Ninthe Holtmaat, Mio-Lenn Huisman, Gijs Koster, Jair Oosting, Lenn Troost, Stefano Zanting, Dorien 
Schoonen en Evy van Rij welkom op basisschool de Heidevlinder.  
 
Er wordt hard gewerkt over de herfst. Voor de vakantie hebben we slakken gemaakt van klei. We hebben een 
wandeling gemaakt waarin we veel blaadjes gingen zoeken. Van de blaadjes hebben we een egel geknutseld. Om het 
knippen te stimuleren moesten we 8 poten van een spin knippen. Dit ging bij sommige leerlingen erg goed. Sommige 
vonden dit ook nog erg lastig. Na de vakantie zijn we begonnen met het maken van de lampion. We moesten de 
stroken op de goede volgorde leggen (reeksen) ook moesten we met de prikpen de stekels van de egel uitprikken. 
De leerlingen die al 4 zijn hebben ook het liedje ‘op een grote paddenstoel’ op de goede volgorde neergelegd en 
geplakt. Naast dit liedje hebben we ook nog een liedje geleerd over een eekhoorn en over een spin.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De Bijbelverhalen van de afgelopen en de komende weken gaan over Jozef. Jozef werd in de put gegooid door zijn 
broers. Hier hebben we ook en liedje over geleerd.  
 

Ook afgelopen week hebben we een wandeling gemaakt. We 
hebben gekeken naar de paddenstoelen in Zuidwolde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Naast het harde werken hebben we gelukkig ook nog veel tijd om te spelen. Het is 
leuk om te zien hoe de leerlingen zich (in deze korte periode) al ontwikkelen. In de 
poppenhoek worden hele scenes uit en nagespeeld. In de bouwhoek worden er hele 
hoge torens en kastelen gebouwd en bij de maistafel spelen we met de trekkers en 
de auto’s.  
 
 
Vrijdag 10 november gaan we met onze lampion naar de opa’s en oma’s (bejaardentehuis). Uw zoon of dochter mag 
een lampionstokje voorzien van naam en batterijen meenemen naar school.  
 
Hartelijke groet, Roselie 
 



 

Groep 2a 
De afgelopen weken hebben we gewerkt en gespeeld over het thema ' Herfst'. Op het digibord hebben we 
verschillende informatieve filmpjes bekeken over spinnen en paddenstoelen.  
Buiten hebben ook verschillende paddenstoelen bekeken. We hebben de paddenstoelen goed geobserveerd en de 
verschillende onderdelen waren buiten goed te zien. Zie foto' s: 
 

 
We zijn bezig geweest met het splitsen van het cijfer 6 en we hebben de functie van de wijzers van de klok leren 
kennen. 
 
Komende vrijdag gaan we met onze zelfgemaakte lampion, samen met de kinderen van de groepen 1a, 1b, 2b en 3, 
naar 'De Zantingehof'. We vertrekken van school om 11.00 uur en hopen om 11.15 uur in de Binnentuin van 'De 
Zantingehof' te zijn. Daar willen we een aantal liederen zingen voor de bewoners. U bent daar van harte 
uitgenodigd! 
Na het zingen gaan we weer terug naar school en onze klas. Zou u hiervoor uw zoon/ dochter voor vrijdag 10 
november een lichtje aan een stok, voorzien van naam, mee willen geven? 
 
Nog even en Sinterklaas staat weer voor de deur. Tijd om af te tellen tot de gezelligheid die hij uit Spanje 
meebrengt, in de klas merkbaar is. Volgende week beginnen we hiermee en volgen de verhaallijn van het 
Sinterklaasjournaal. Dit wordt dagelijks om 18.00 uur uitgezonden op NPO Zapp.  
De Sinterklaasintocht in Dokkum is op zaterdag 18 november om 12.00 uur te zien op NPO Zapp.  
In de klas gaan we de verhaallijn volgen op het digibord en gaan we werken over het thema' Sinterklaas'. In het 
volgende Vlindernieuws gaan we hier uitgebreider op in. 
 
Een hartelijke groet, Sophia en Alice 
 
 

Groep 2b 
Het thema herfst zit er alweer bijna op. We hebben heerlijk gewandeld om het zelf in de 
natuur te beleven. We hebben paddenstoelen gezocht en bekeken, door de bladeren 
gesloft en we hebben bladeren gezocht en gedroogd. Maar natuurlijk hebben ook gelezen 
en gepraat over de herfst. Naar aanleiding van het boek ‘Een vosje een de herfst’  hebben 
we onze lampion gemaakt.  Voor de spin in het web was onze inspiratie het boek ‘De spin 
die het te druk had’.  
Ook bij Engels met Bobo is het thema herfst/autumn. We hebben de woorden red, brown, yellow, leaves, rain en 
nog veel meer gehoord en nagezegd.  
 
Deze week hebben we het ook over de woorden omhoog, omlaag, schuin naar boven, schuin naar beneden, links en 
rechts gehad en oefenen we met het richtingenspel. Dit doen we in groepjes met mij erbij.  
We kijken erg uit naar ons bezoekje aan de Zantingehof, wat fijn dat er 
weer moeders willen meelopen! We zijn onze Sintmaarten liedjes weer 
druk aan het oefenen!  

Nu maar hopen dat het droog is...                                                

 
Hartelijke groet, Jeanette en Christine 
 

 stempelen herfstwoorden: 



 

Groep 3 
Nog even terugblikken op de vrijdag voor de herfstvakantie, de vossenjacht… De kinderen hebben in kleine groepjes 
de vossen opgezocht, waarna ze van elk groepje vossen een puzzelstukje kregen. Daarmee mochten de kinderen in 
de klas een puzzel maken. Ouders die hebben meegeholpen willen we hartelijk bedanken 
voor hun hulp. Het was fijn dat veel ouders meehielpen, want zo konden we kleine 
groepjes maken.  

Na de herfstvakantie zijn we weer fris van start gegaan en werkten 
we aan de afronding van kern 2 van Veilig Leren Lezen en sinds deze  
week is kern 3 aan de beurt. De kinderen hebben hun werkboekje van  
Kern 2 mee naar huis gekregen. Op de laatste bladzijde van dit werkboekje  
vindt u het ‘letterversje’. Samen met uw kind kunt u dit nog eens lezen,  
in de klas hebben we dit ook gedaan. Als u de woorden in het kleine lettertype  
leest en uw kind de grote letters, dan is het een mooie afwisseling  
en kan uw kind laten horen wat het op school aangeboden heeft gekregen.  
We hopen dat u het letterversje samen met uw kind met veel plezier zal lezen. 

 
Ons letterbord: 

Het thema van kern 3 is: ‘Hoe voel jij je?’ Het gaat over ziek zijn en weer 
beter worden. In deze kern leren de kinderen onder andere de betekenis 
van woorden rond ziek zijn, je lijf en gevoelens. De kinderen krijgen vanaf 
nu (kern 3) een woordenlijst mee naar huis om te oefenen. Het zou heel 
fijn zijn als u deze woorden kort en herhaaldelijk oefent met uw kind. 
Positief reageren op het voorlezen van uw kind is dan belangrijk, ook 
wanneer niet alle woordjes vlot of goed zijn gelezen. Geef aan dat u ziet 
dat uw kind zijn/haar best doet en probeer fouten door uw kind zelf te 
laten corrigeren. Prijs uw kind ook als het een fout goed corrigeert.  
 

 
Tijdens de rekenlessen zijn de bus-sommen geïntroduceerd en ook het aanvullen tot 10 wordt 
momenteel geoefend.  
Verder besteden we aandacht aan tekenen bij rekenen. We leren de kinderen om een 
rekentekening te maken en om hun gedachten onder woorden te brengen. Het tekenen en het 
verwoorden helpt de kinderen om grip te krijgen op de sommen. 

 

Aanstaande vrijdag 10 november zullen we om 11:15 uur in De Zantingehof onze Sint-Maartenliedjes zingen. We 
hebben een mooie lampion gemaakt en twee leuke liedjes geleerd. U bent van harte welkom om te komen kijken en 
luisteren in De Zantingehof.  
Op maandag en vrijdag hebben we onze gymlessen. Op die dagen moeten de kinderen hun gymkleding en 
gymschoenen meenemen naar school. Op maandag oefenen we vooral met toestellen. Dit doen we in de kleine 
gymzaal. Op vrijdag doen we voornamelijk spellen. Daar hebben we lekker de ruimte voor, want dan gymmen we in 
de sporthal.  
We hebben gemerkt dat er kinderen in onze groep zijn met dezelfde bekers, bijvoorbeeld van ‘Frozen’. Het zou fijn 
zijn als er een teken van herkenning is op/onder de beker, bijvoorbeeld de initialen op de onderkant, zodat de 
bekers niet verwisseld worden.  
 
Hartelijke groeten, Maartje en Dianne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Groep 4  
Het is weer even geleden, maar toch wil ik u een indruk geven van de cultuurdag van maandag 9 oktober jl. We 
hebben verschillende workshops gehad. Theater, muziek, dans en een voorstelling. 
Het was een fijne dag, met dank voor de organisatie! De foto's zeggen genoeg en waarschijnlijk heeft uw kind 
hierover thuis ook al iets verteld . 

 
 
 
 
We hebben in de groep appels geschild en appelmoes gemaakt. Eerst 
hebben we appelcompote geproefd en de volgende dag appelmoes. De 
kinderen konden zien hoe je de compote door een zeef haalt, dat vonden ze 
interessant. Er werd zelfs gevraagd waar je zo'n zeef kunt kopen, dus 
misschien wordt er bij u thuis nog een keer appelmoes gemaakt? ;)  
 
 
De vossenjacht was weer geslaagd. De groepjes hebben de vossen gevonden en  ze vonden de snoepjes erg lekker 
bij de snoepkraam. Leuk de snoepjes in het haar! Ook de motorcrossers maakten indruk. Lekker stoer op zo'n motor! 
Jammer dat het ging regenen, vooral toen de bovenbouw de vossen ging zoeken! De traktatie van de ouderraad was 
super verzorgd, lekkere ranja en een koetjesreep! Bedankt, het ging erin als........ chocolade. 
 
                                                                                       De oplossing: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De kinderen hebben de eerste bakmiddag er op zitten. Ze hebben met dit groepje speculaasjes gemaakt onder 
leiding van Mirjam, de moeder van Tijn.  Tot 30 november gaan de kinderen in kleine groepjes iets bakken en de 
hele klas proeft ervan.  
 
 
 



 

Wij hebben een kweekbak met champignons erin van Agarica uit Hoogeveen gekregen. Mooi om te volgen hoe 
paddenstoelen groeien.  Natuurlijk gaan we ook oogsten en er iets lekkers van maken! 
 
De kinderen hebben de tafel van twee meegekregen naar huis om te leren. De tafel wordt, natuurlijk door elkaar, 
gevraagd op dinsdag 21 november! 
Op 15 november heb ik weer een vrije dag, dan vervangt juf Berber mij. 
 
Een hartelijke groet, Marianne  
 
 
Groep 5 
Zoals we in de vorige Vlindernieuws al schreven , hadden we op maandag 9 oktober een cultuurdag op school. We 
hebben verschillende workshops die met cultuur te maken hebben beleefd. We begonnen met graffiti: we moesten 
eerst binnen even goed nadenken over een onderwerp en hoe we 
letters moesten gaan spuiten, daarna gingen we met z’n allen naar 
buiten om lekker te spuiten op de beplakte wanden van het 
fietsenhok. Het resultaat heeft tot aan de herfstvakantie in de 

vlinderzaal 
gehangen. Na een 
korte pauze gingen 
we aan de slag met 
muziek maken op de 
computer. In 
groepjes van 4 
kinderen mocht er een compositie worden gemaakt op de computer, 
aan het eind van de workshop luisterden we naar elkaars werk. Er 

zaten al mooie composities bij. De laatste workshop was creatief op papier. Er 
werd van iedereen een foto gemaakt en die moest daarna worden veranderd in 
een fantasie dier dat op het land, in de lucht of in het water leeft. Per groep werd 
een achtergrond getekend en daarna werden de fantasiedieren opgehangen. Het 
resultaat hangt achter in de klas. 
 
De periode voor de herfstvakantie sloten we traditiegetrouw af met de 
Vossenjacht. Onze groep is nu de jongste van de bovenbouw, dus mochten ze 
samen met kinderen van de groepen 6 en 7 op zoek naar de vossen in de buurt. ’s 
Middags was er tijd voor een beloning. 
 
Vorige week, direct na de vakantie, deed onze groep mee met een pilot van onze 
rekenmethode Wereld in Getallen. Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe, 
verbeterde methode en wij mochten die een week uitproberen. Dit betekende 
ook dat er drie ochtenden mensen van WIG in de klas kwamen kijken. Na wat  
(letterlijke) opstartprobleempjes kon iedereen aan de slag. Bij de eindevaluatie in 
de groep waren de kinderen positief.  
 

We hebben ons weer ingeschreven voor stijldanslessen. Vorig jaar was het 
de eerste keer dat onze school meedeed en dat is heel goed bevallen. 
Behalve dat er een ballroomdans wordt aangeleerd, gaat het ook over 
respectvol omgaan met elkaar. Vorig jaar heeft onze school gewonnen, met 
de groep en ook individueel, dus ‘moeten’ we natuurlijk onze grote 

wisselbeker verdedigen. 😊  volgende week is de tweede les en dan gaan we 
na de kerstvakantie pas weer verder. Ook deze lessenserie wordt afgesloten 
met een danswedstrijd in de Tamboer.  

In verband met al bovengenoemde activiteiten, wordt er dit jaar in groep 5 geen lampion gemaakt.  
 
Tot slot nog dit: denkt u aan het oefenen voor de tafels, de deelsommen komen deze week al aan bod binnen de 
rekenmethode, het is dus erg belangrijk en makkelijk dat de tafels goed gekend worden. 
En denkt u aan het oefenen met ducktypen.?!  
 
Hartelijke groeten, Meta en Berber 



 

Groep 6 
 
Sinds vorige week woensdag zijn we in groep 6 gestart met handenarbeid in ateliervorm. Een groep bouwt in drie 
weken een knikkerbaan, een groep is bezig met figuurzagen, een groep doet allerlei proefjes en onderzoekjes en een 
groep is aan het koken. Na die drie weken draaien de groepen door. Tenslotte heeft na twaalf weken iedereen alle 
onderdelen gehad. Dat dit mogelijk is komt omdat er zoveel vaders en moeders bereid zijn geweest mee te doen en 
te helpen. Heel erg fijn!! Binnenkort ga ik weer een paar filmpjes doorsturen, zodat u een indruk krijgt van de 
activiteiten en de resultaten. 
 

Vanaf deze week gaan we ook werken aan Sint en Kerst. Dat doen we door het aanleren van de liedjes voor deze 
periode. Dat doen we in het Engels! 
 

Sinds een paar weken is er in groep zes een groepje leerlingen dat zich buigt om de organisatie van de feesten. Zij 
zijn heel erg druk geweest en hebben zelfs al bedacht hoe we de decembermaanden gezellig en feestelijk 
doorkomen. 
 

In de klas is inmiddels ook een bak met champignons gezet. Die hebben we gekregen van de firma Agarica uit 
Hoogeveen. De eerste kopjes van de paddenstoelen zien we al tevoorschijn komen. Als het zover is, gaan we ze 
natuurlijk opeten!  
 
 
 
 

Met T-World zijn we in een periode gekomen van de Grieken en de Romeinen, waarbij ook allerlei ontdekkingen 
worden gedaan die ons in het “nu” brengen. Zoals de Olympische Spelen en de Romeinse cijfers. 
Een paar kinderen hebben verslag uitgebracht van hun interview. Op school hebben we besproken hoe je een 
interview voorbereid en aan de hand daarvan hebben de kinderen vragen bedacht. Erg leuk om te horen wat voor 
vragen er werden gesteld en hoe verschillend de interviews zijn uitgewerkt. 
 

Vanaf januari moet iedereen ook een presentatie geven. Op school hangt een papier met de data voor de leerlingen, 
waarop de presentatie moet worden gehouden. De keuze was wel beperkt: een stad of provincie in Nederland. Ze 
mogen bij hun presentatie ook een powerpoint maken. Hierbij speelt het plannen natuurlijk een rol. Op tijd 
informatie verzamelen en daarna verwerken tot de presentatie. 
 

Hartelijke groeten, Bert en Inge 
 
 
 
Groep 7 
Na een heerlijke week herfstvakantie zijn we weer enthousiast begonnen aan de nieuwe periode. Samen hebben 
we, met meester Anne, deze periode geopend in de Vlinderzaal. Daarna de vakantieverhalen aan elkaar verteld. 
Gelukkig heb ik geen vervelende dingen gehoord. 
 
 
Milan komt deze week definitief bij ons in de groep. Na een aantal keren meedraaien is hij er 
helemaal aan toe en enorm enthousiast. Milan:  welkom in groep 7.  

 
Vlak voor de herfstvakantie is Maud voorleeskampioen van de Heidevlinder geworden. Haar boek, die over coeliakie 
ging, werd zeer aandachtig door de bovenbouwgroepen beluisterd. Maud, van harte gefeliciteerd, jij mag onze 
school vertegenwoordigen bij  de voorleeskampioenschappen van de Wolden. 
 
Afgelopen vrijdag was een prachtige dag: ‘s morgens zijn we met de hele klas naar de dag van de Techniek in 
Hoogeveen geweest waar iedereen een eigen windmolentje mocht maken Daarna hebben we 3 kwartier ademloos 
geluisterd naar professor Grijshaar die alles vertelde en liet zien over droogijs, luchtdruk en CO2. De ene na de 
andere spannende proef flitste door de zaal.  



 

 
‘s Middags mocht iedereen zijn/haar talenten ontplooien bij 1 van de 5 verschillende Vlinders: Beweegvlinder, 
Ontwerpvlinder, Taalvlinder, Tekenvlinder en Denkvlinder. De komende 3 vrijdagmiddagen blijven we hiermee bezig. 
Dit betekent dat de gymles in de maand november verschuift van vrijdag naar donderdag. 
 
Deze week starten we me een 4-tal lessen beeldende vorming o.l.v. Scala. De lessen worden in de maand november 
op woensdag gegeven en hebben als thema: De Gouden Eeuw. De Amsterdamse grachtenpanden en de schilder 
Rembrandt van Rijn spelen hierin een belangrijke rol. De leerlingen gaan een eigen Delfsblauwe vaas of kom maken. 
 
Berber en Peter 
 
 

Groep 8 
Hallo allemaal,  
In deze weken merken we al echt dat we bezig zijn met de voorbereidingen voor het VO. Veel kinderen gaan 
meelopen op het Vechtdal, De Zeven Linden of het Wolfsbos. We wensen ze heel veel plezier.  
 
Vrijdag voor de herfstvakantie kon de hele school genieten van prachtig verklede vossen tijdens de jaarlijkse 
Vossenjacht. De kinderen hadden enorm hun best gedaan en ondanks een bui hier en daar was het een hele 
geslaagde dag! Or, ook zeker bedankt voor de organisatie! De foto’s staan op de site.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben ons eerste thema van Expeditie Wereld (voorheen de naam T-World) afgerond. Alle mooie creaties zijn 
mee naar huis en we starten deze week aan een nieuw thema; de 19e eeuw. Denk daarbij aan Vincent van Gogh, de 
Industriële Revolutie en de moderne grondwet.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het gebruik van de map kwam nog niet helemaal van de grond. We hebben nu alle ‘losse’ papieren in de map 
gestopt. Het gaat niet altijd om leerwerk, maar ook om materiaal dat gebruikt of gemaakt moet worden tijdens de 
lessen. De map gaat in principe elke dag mee naar huis en de volgende dag weer mee naar school. Net als de agenda 
eigenlijk. Ook dit past in de voorbereiding op het VO.  
 
Vorige week zijn we gestart met het creablok op de vrijdag middagen. Niet iedereen kon terecht bij zijn of haar 
eerste keuze, hier proberen we de volgende keer weer rekening mee te houden. Toch zijn de eerste geluiden heel 
positief.  
 
Er hebben zich twee moeders en één vader gemeld voor het schoolkamp. Heel fijn, maar mocht er nog een 
enthousiaste vader zijn, dan horen we dat graag! 
 
Hartelijke groet, Ilse en Lenny  

 

 

 

Onze jarigen                        
     

9 november Albert Figuereo Valenzuela (2012) groep 1a 

10 november Maelynn Oldenkamp (2011) groep 2a 

10 november Lars den Ouden (2006) groep 8 

10 november Marius Schaak (2008) groep 6 

11 november Evy van Rij (2013) groep 1 

11 november Stijn Nieuwenhuijs (2012) groep 2b 

12 november Ramon Middag (2006) groep 7 

13 november Bente Eppinga (2005) groep 8 

14 november Fauve Jongenburger (2010) groep 3 

15 november Felicia Tricarico (2009) groep 4 

16 november Stefano Zanting (2013) groep  1 

17 november Mik Renting (2011) groep 2a 

18 november Dorien Schoonen (2013) groep  1 

20 november Daan Eshuis (2007) groep 6 

21 november Fenna Drogt (2012) groep 2b 

21 november Annette Schaak (2012) groep 2b 

 

Het volgende Vlindernieuws op woensdag 22 november 2017. Inleveren kopij uiterlijk zaterdag 18 november 2017. 


