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Agenda      

 
22 november  Land van Scala groep 7/8 
22 november  10 minutengesprekken 
24 november  Vrije dag groep 1 t/m 4 
24 november  Talentvlinder groep 5-8 
27 november  1e Advents opening 
27 november  Screening GGD groep 7 
28 november  CJG-inloopmoment 13.00 uur 
28 november  Slagwerkklas groep 5/6 
29 november  Land van Scala groep 7/8 
4 december  2e advents opening 
5 december  Sinterklaasviering 
6 december  Gebedsgroep Etstoel 20 
 

                                             

Kind op Maandag 

 

In Kind op Maandag is het thema in de adventsperiode ‘Woorden in de nacht’. Jesaja zet de toon: Hij vertelt dingen 
die hoop geven, die licht brengen in een donkere nacht. 
 
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. 
 
Week 48: 26 november – 2 december 
Thema: Laat je stem horen! Jesaja 2: 1-5, Jesaja 7: 1-17 en Jesaja 40: 1-11 
Jesaja mag de mensen gaan vertellen dat het goed komt in hun land. Maar welke woorden moet hij gebruiken? God 
zelf geeft hem zijn woorden. Daardoor kan Jesaja vertellen over de vrede die komen zal en hoe God voor de mensen 
zal zorgen. 
 
Week 49: 3 – 9 december  
Thema: Speciaal voor jou Lucas 1: 5-56 
De priester Zacharias brengt in de tempel een offer. Dat is een geschenk voor de Heer. Maar de Heer geeft Zacharias 
een nog veel groter geschenk: Hij en Elisabet zullen een kind krijgen, Johannes de Doper. Later krijgt ook Maria 
bezoek van een engel. De engel vertelt haar dat Jezus geboren zal worden. Dat is speciaal voor Maria en voor ons 
allemaal. 
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Afspraak van de week 

 

Om de 14 dagen komen er nieuwe afspraken. De eerste week wordt deze afspraak 
besproken en aangeleerd, de tweede week herhaald. De afspraken hebben betrekking op 
de klas en/of de algemene ruimten, waaronder ook buiten. 

 

De ene les past bij de waarde:  

Gedrag je sportief 

 

De ander bij:   

We praten/luisteren rustig en vriendelijk 

 

 

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden:   
                                                      

 
 
 

 

 

 

 

Gezins-kerstnachtdienst: Joy to the World 

Zondag 24 december willen wij iedereen van harte uitnodigingen voor 

een kerstnachtdienst voor gezinnen, kinderen, tieners, jongeren, opa’s 

en oma’s met kleinkinderen & iedereen die het leuk lijkt te komen! 

De dienst zal starten om 18.30 uur en zal eindigen om 19.30 uur. 

Tijdens de dienst zal Hennie Veldhuis uit Vriezenveen voorgaan en 

zullen Bram en Janine Lemans de muziek verzorgen. 

Het thema van de dienst is: Joy to the World. Wij geloven namelijk dat 

Jezus de vreugde naar de wereld heeft gebracht. Wij willen vieren dat 

Jezus voor ons naar de wereld is gekomen om ons te redden! Een 

dienst voor jong en oud, we hopen jullie allemaal te zien tijdens onze     

‘gezins-kerstnachtdienst’. 

Voor de allerkleinsten is er oppasdienst, maar ook zij zijn ook van harte 

uitgenodigd in de dienst. 

Namens Christa Vroegindeweij, Karin Fleuren, Jasper den Boon en Rianka Bekendam 

 



 

Naschoolse activiteiten Brede school De Wolden 
 
Er zijn weer leuke activiteiten te doen voor kinderen. We hopen natuurlijk op veel enthousiaste deelnemers. Kijk 
voor meer informatie en om je aan te melden snel op de website www.actiefnaschooltijd.nl. Ook vind je hier meer 
activiteiten die te doen zijn in de rest van De Wolden. 
 
Activiteiten in de maanden november/december in Zuidwolde en omgeving 
 
Wanneer? Wat?    Voor wie?  Georganiseerd door? 
29 nov  Jouwbuzz CoderDojo  groep 6 t/m 8  Bibliotheken De Wolden 
Leer programmeren, websites en apps bouwen en games te maken. 
 
11 en 13 dec Trefbaltoernooi    groep 5 t/m 8  Sportfunctionarissen 
Gemeentelijk trefbaltoernooi voor groep 5-6 en 7-8. 
 
 

 
Heidevlinder Plus  
Peuterochtenden en kinderopvang: 
We hebben het thema ‘herfst’ zingend afgesloten. Dat was niet zomaar zingen, maar we 
mochten ook allemaal helpen met het maken van muziek. 
Ook hebben we nog een leuke activiteit gedaan. Er was een mooie herfst grabbeldoos waarbij 
we moesten raden wat erin zat, zonder dat je het kon zien. Een kastanje, een eikel, bladeren 
of een dennenappel.  
Het nieuwe thema is ‘Sinterklaas’. De aftelkalender tot 5 december hangt al op de groep en 
we kunnen ons verkleden als piet.  
Dorien heeft afscheid genomen van de kinderopvang, want zij gaat vanaf nu naar de 
basisschool. Ze komt nog wel gezellig bij ons spelen op de BSO. 
 
 
 
Buitenschoolse opvang: 

Het thema bij de BSO voor de maand november is 
‘samenwerken’. Er zijn al vele activiteiten gedaan en de 
kinderen vinden het helemaal geweldig om te doen. Hoepel 
doorgeven in de mensenketting, zonder dat je jouw handen 
mag gebruiken, met de ruggen tegen elkaar en de armen in 
elkaar gehaakt samen proberen te gaan staan, en nog veel 
meer. Eerst kijken ze de leidster aan, maar ook zij weet niet 
hoe dit gedaan kan worden. Dan word er samen met elkaar 
overlegd en komen ze er als groep uit. Mooi en goed om te 
zien hoe de groep dit voor elkaar krijgt, na elkaar luistert en 
ze dingen durven te zeggen in een groep. 

 
Mijn PLUS momentjes: 
Wilt u eraan denken om met regelmaat de mooiste/belangrijkste foto's van mijnplusmomentjes op uw eigen media 
(laptop/ telefoon) op te slaan?! Deze blijven namelijk niet meer voor langere periode erop staan. 
 
Vriendelijke groet, 
Lianne, Renée en Judy 
 
 



 

Groep 1b 
In de afgelopen weken is er weer hard gewerkt. We hebben een lampion gemaakt en zijn naar de opa's en oma's 
geweest om te oefenen voor Sint Maarten.  
 
Ook in de klas is er al weer van alles anders.  
Een speciaal welkom aan Roan Zanting en Lana Veerman die nu ook komen wennen (spelen) bij ons in de groep.  
Deze week zijn we gestart met het thema: Sinterklaas. We kijken elke dag het sinterklaasjournaal waarin we het 
laatste nieuws zien. Gelukkig heeft de pakjesboot de storm overleefd en kwam sinterklaas veilig aan in Nederland 
(en Zuidwolde).  
 
De afgelopen weken hebben we ook al veel spelletjes geleerd. We kunnen al domino en memory spelen. Ook 
hebben we al verschillende kleuren geleerd en kunnen we tellen in het Nederlands en zelfs al een beetje in het 
Engels.  

                
 
Kom gerust eens binnen om werkjes van de komende week te bezichtigen.  
 
Hartelijke groet, Roselie 
 
Groep 2a 
We hebben twee weken geleden kennis gemaakt met onze tutorkinderen uit groep 6. Vorige week hebben zij een 
verhaaltje van Jip en Janneke aan ons voorgelezen. Hierbij enkele foto's; 
 

                      
 

                     



 

 
 
Sinterklaas is afgelopen zaterdag met de boot in Dokkum aangekomen. Wij volgen op school de verhaallijn van het 
Sinterklaasjournaal. Heel spannend allemaal! Eind deze week mogen de kinderen hun schoen op school zetten. 

 
Het thema van de komende weken is 'Sinterklaas'.  
Tijdens de werkles gaan we o.a. Sinterklaas knippen en plakken, gaan we zwarte piet verven en 
gaan we woordjes stempelen die met Sinterklaas te maken hebben.  
Het opstapverhaal gaat over een chocoladeletter met de letter A en een zakdoek met de letter S. 
Van wie zouden die letters toch zijn? 
Het filmpje van Arie de Letterkanarie gaat ook over Sinterklaas. 

Het basiswoord is MAAN. Hiermee gaan we allerlei rijmoefeningen doen met Ed de Rijmpet en gaan we hak- en 
plakoefeningen doen met de Hak- en Plakapen. 
Mollige de Mol gaat met ons de klankgroepen oefenen, zoals; dak/paard (één klankgroep), schoorsteen/ mijter ( 
twee klankgroepen) en zwarte piet/ Sinterklaas ( drie klankgroepen). 
Al deze platen en woorden hangen aan de muur in de klas. 
We zingen Sinterklaasliedjes en leren nieuwe liedjes over de Sint en zijn pieten.  
Met Sjoerd de Cijferwoerd gaan we tellen en de cijfersymbolen oefenen. Pepernoten tellen hoort hier natuurlijk bij. 
Ook gaan we de komende week samen pepernoten bakken. We hopen er een gezellige tijd van te maken. 
 
Een hartelijke groet, Sophia en Alice 
 
 

Groep 2b 
En dan nu weer de gezelligste maar ook spannendste tijd van het jaar. Vorige week zijn we gestart met het 
Sinterklaasjournaal en de kinderen zijn al weer helemaal in de ban van Sint en zijn pieten! Wat een storm is er op 
zee! Heel veel pakjes zijn van de boot afgevallen. Als dat maar goed komt.  
 
Deze week zijn we begonnen met het thema "Sint in de groep". Het instapverhaal gaat over de chocoladeletter "A" 
van Arie die hij in zijn schoen vindt. Daarbij lag een zakdoek van de Sint. Dat weet Arie omdat er een letter "S" van 
Sint op staat. Samen met tante Truus brengt Arie de zakdoek naar de supermarkt waar de Sint die middag komt.  
 
Ook gaan we rijmen op het woord "maan". We gaan bovendien zoeken naar woorden die beginnen met de letter 
"m". In de bouwhoek mogen de kinderen een stoomboot bouwen, en in de poppenhoek liggen er sinterklaas- en 
pietenkleren. In de werkles maken we op de kralenplank een boot of mijter. We hebben ook een pietenhuis in de 
klas en om die te versieren tekenen we allemaal verschillende pieten. Zo maken we er een groepswerk van. Met een 
bouwtekening hebben er al een aantal kinderen de stal van Amerigo gemaakt. Als laatste vouwen we de zak van 
Sinterklaas met 16 vierkantjes. 
 
    
Hartelijke groet, Jeanette en Christine 
 
 

 
    
 
 
 
 
      
 

 
 
 



 

Groep 4  
Op 9 november hebben de kinderen, onder leiding van Rosalinde, (moeder van 
Leroy) marsepein gemaakt in verschillende kleurtjes. De hele groep heeft ervan 
kunnen proeven. 
Maureen, moeder van Veerle, heeft op 16 november geholpen bij het maken van 
borstplaat. Ook hiervan hebben we geproefd. Erg zoet vonden de kinderen het, 
maar ja dat is borstplaat ook! 
 
En dan onze kweekbak met champignons! We hebben ze ge-oogst en op 
dinsdagochtend    afgeborsteld, gesneden, soepballen gedraaid en soep ervan gemaakt. Soepballetjes horen er 
natuurlijk niet echt in, maar het smaakte wel erg lekker volgens de kinderen. Leuk dat er ook kinderen waren die 
aangaven beslist geen champignons te lusten, het toch wilden proberen en vervolgens van de soep smulden! 
Wanneer u benieuwd bent naar het recept kunt u dat van mij krijgen.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het komt regelmatig voor dat kinderen hun gymkleding niet bij zich hebben, gym hebben we op maandag en 
dinsdag! 
 
Een hartelijke groet, Marianne  
 
 
Groep 5 
 
Er zijn veel extra activiteiten in groep 5;  Slagwerklessen van Scala op dinsdagmorgen, Stijldansen op dinsdagmiddag 
en Bovenbouw-crealessen op vrijdagmiddag. Allemaal heel leuk en leerzaam, maar soms ook een vol programma op 
deze dagen. Gelukkig blijven de taal- en rekenlessen gewoon doorgaan en zo hoort het ook.  
 
De taallessen op de computer gaan steeds beter. In het begin was het nog wel even wennen. Eén klein foutje en de 
computer keurt je antwoord af. Goed lezen en kijken is dan heel belangrijk. Ook bij de rekenlessen is dit het geval. 
Dit waren ze al gewend in groep 4, maar soms lijkt het gemakkelijker dan het is.  
 
Voor de rekenlessen is het belangrijk dat de tafels er goed in zitten. Thuis oefenen is wel een must! De reken-pilot 
hebben we een tijdje geleden al afgerond, maar er zijn nog leuke foto’s gemaakt tijdens de projectles over 
oppervlakte. Ze mochten een zelfbedacht ontwerp voor een quilt maken. Zie bijgaande foto’s.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En natuurlijk is er ook Sinterklaasdrukte in groep 5. We kijken samen het Sinterklaasjournaal en wacht 
en in spanning af van alles wat er komen gaat. 
 
Hartelijke groet, Meta en Berber 

Groep 7 

Milan is inmiddels definitief bij ons in de groep gekomen. Hij heeft het ontzettend goed naar de zin en voelt zich al 
helemaal op zijn gemak. 
Als u dit leest zijn de meeste 10 minutengesprekken achter de rug. Ik hoop en verwacht positieve en waardevolle 
gesprekken. 
 
Gistermiddag hebben we lootjes getrokken voor Sinterklaas. Elke leerling mag voor €3,50 cadeau’s kopen. Daarnaast 
maakt iedereen een surprise en een gedicht.  
 

Volgende week donderdag is er voor het laatst gym op donderdag daarna weer, zoals gewoonlijk, op 
vrijdag. Vera Hulzebos, oud-leerling van de Heidevlinder, komt morgen in het kader van haar opleiding 
een sporttoernooi verzorgen voor de leerlingen van de groepen 6 en 7.  
Het duurt nog even, maar op woensdag 13 december doen wij weer mee met het jaarlijkse 
trefbaltoernooi. Misschien heeft u hiervan al iets gehoord van zoon of dochter. Heel veel kinderen 
hebben zich al opgegeven. 

 
Deze week hebben wij al de 3e les beeldende vorming van Scala. Thema is: De Gouden Eeuw. Vorige 
week hebben alle kinderen een Delftblauwe vaas gemaakt. Ze staan op de tribune, het is een prachig 
gezicht. Deze week gaan we ons verder verdiepen in de stijl van Rembrandt van Rijn. 
 
Met rekenen hebben we vorige week blok 2 getoetst. Oppervlakte en inhoud berekenen blijft voor 
enkele kinderen nog wel erg moeilijk, maar verder is de toets prima gemaakt.  
 
Tot slot: de kinderen krijgen nu wat vaker als huiswerk een leertekst mee. Vaak is dit een tekst van Geschiedenis of 
Aardrijkskunde. De grootte van de leertekst wordt in groep 8 verder uitgebreid. Deze voorzichtige voorbereiding op 
het Voortgezet onderwijs is echt nodig.  Alleen een paar keer lezen is onvoldoende. Waar gaat het om in deze tekst, 
wat zijn belangrijke steekwoorden, kan ik de tekst in eigen woorden vertellen? Misschien kunt u thuis wat toezicht 
houden. Overhoren is altijd goed. Als afsluiting op de leertekst wordt dan op school een schriftelijke overhoring 
gehouden. 
 
Berber en Peter 



 

Groep 8 
 
Hallo allemaal, 

Leuk nieuws! Ons ‘kampteam’ is compleet. Naast Juf Ilse en Juf Lenny gaan de volgende ouders mee; Zwaantje 
Bolman, Edwin Zwiep, Marian Elling en Bert Schaak. Deze 4 ouders hebben zich opgegeven en in overleg met Anne 
mogen we met 6 begeleiders en 25 leerlingen naar Ameland. Wij hebben er al helemaal zin in! 
Nog meer leuk nieuws….of eigenlijk niet….. het is maar net hoe je het bekijkt. Juf Lonneke gaat ons 
verlaten. Ze heeft haar laatste pabo examen gehaald en is nu ook op papier officieel juf! Lonneke, het 
was heel fijn samenwerken met jou. En wat een luxe was het voor ons en voor de kinderen; een 
tweede juf in de groep. We gaan je missen, maar we wensen je vooral heel veel succes met je nieuwe 
baan. Van harte gefeliciteerd! 
 
Op woensdag ochtend is groep 8 vaak te vinden in de Vlinderzaal. Daar krijgen ze les in beeldende vorming van 
Scala. We zijn begonnen het werken met ecoline en afgelopen week hebben we Delfts blauwe vazen gemaakt van 
stroken karton die in patronen beschilderd moesten worden. Het resultaat kunt u bewonderen in de Vlinderzaal. 
 

Hartelijke groet, Ilse en Lenny  
 

 

Onze jarigen                        

 
24 november Danique de Boer (2010) groep 3 

24 november Mike Kleine (2012) groep 2b 

25 november Anna Koops (2010) groep 3 

25 november Daan Tolman (2007) groep 6 

27 november Liz Rodermond (2009) groep 4 

28 november Jordy Fieten (2008) groep 5 

3 december Yvana Kloeze (2009) groep 4 

4 december Tim Dekker (2007) groep 6 

 

 

 

Het volgende Vlindernieuws op woensdag 6 december 2017. Inleveren kopij uiterlijk zaterdag 2 december 2017. 

 


