
 

VLINDER

BRIEF  

171832 

9 april 2018 

 

 

 
Agenda deze week: 
 
Dinsdag      : groep 6 buitenlesdag 
Woensdag : groep 4 finale knotshockey 
                      PBS thuis 
Donderdag: groep 1 en 2: Giga kangaroedag korfbalveld. 
 
 
Mededelingen: 

1. De spreekavonden zitten eraan te komen: donderdag 17 mei en maandag 22 
mei. Via het strookje in de bijlage kunt u zich opgeven voor deze gesprekken.  
U kunt ook een uitnodiging van ons ontvangen om op het 10 minutengesprek 
aanwezig te zijn.  
Wilt u een gesprek dan graag het strookje  voor 16 april inleveren of via de mail. 

2. Na de overgang van een vereniging in een stichting en een nieuwe naam: TrEf, 
Christelijk Onderwijs Zuidwest Drenthe, kunt u lid worden van deze stichting. 
Informatie en aanmeldingsformulier vindt u in de bijlage. 

3. In de bijlage informatie over een introductiecursus schermen.  
 

 

 

 

 

                                                    

SCHOOLFRUIT 
Onze fruitdagen zijn   

 dinsdag, woensdag en donderdag. 
  

Op de andere dagen graag zelf fruit aan uw kind(eren) meegeven? 
 

Voor deze week staan de volgende fruit-/groentesoorten op de agenda: 



 
 
 

 

Komkommer 

Wat gebeurt er met kromme komkommers? Niet alle komkommers worden zo 
mooi recht als je ze in de supermarkt of bij de groenteboer koopt. Toch zie je 
daar nooit kromme komkommers liggen. Worden die allemaal weggegooid? 
Bekijk de video op SchoolTV (9-12 jaar, 03:07min) 

 

 

Ananas 

De ananas was vroeger het symbool voor gastvrijheid. In Europa was de ananas 
zeldzaam en daardoor erg duur. Als een gastvrouw wilde laten zien dat ze veel 
voor haar gasten overhad, zorgde ze ervoor dat er één of meer van die 
prachtige, tropische vruchten op tafel stonden. Gasten wisten dan meteen dat 
ze hier niets tekort zouden komen. Meer weetjes? 

 

Hollandse Elstar Appel 

 

De Elstar is een appel met een rode blos op een geelgroene ondergrond. Er zijn 
echter zeer veel kleurmutanten van helderrood tot donkerrood. In tegenstelling 
tot Jonagold smaken appels zonder blos ook goed. De smaak heeft een 
karakteristiek aroma. Het vruchtvlees is roomwit en sappig. Elstar kan wel in het 
appelgebak, maar houdt veel vocht vast. Dit kan gecompenseerd worden door 
middel van gedroogde vruchten. Ook is deze appel geschikt voor appelmoes of -
sap 

 

 

https://www.schooltv.nl/video/wat-gebeurt-er-met-kromme-komkommers-niet-mooi-genoeg-voor-in-de-supermarkt/
http://www.schoolfruitdigibord.nl/wikiitem/ananas/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Appel_(vrucht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mutant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jonagold
https://nl.wikipedia.org/wiki/Appelmoes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Appelsap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Appelsap

