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Gezonde school 
Gisteren ontvingen we het bericht dat we het vignet Gezonde School behaald 
hebben. 
Tijdens de projectperiode hebben we u geïnformeerd over het traject Gezonde 
School en dat we bezig waren om het deelcertifcaat “Bewegen en Sport”  aan te 
gaan vragen. 
De aanvraag is in maart de deur uit gegaan en gisteren ontvingen we dus het 
bericht dat we het vignet behaald hadden. 
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere 
schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgen we 
voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat 
én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van 
haar leerlingen. 
We zijn er met elkaar ontzettend trots op dat we deze stap hebben kunnen 
zetten. 
Rond de officiële uitreiking gaan we nog een feestje bouwen. 
 
 

Infoavond  PLUS / Doomijn / KC CBS De Heidevlinder 
We willen op dinsdag 22 mei een extra informatieavond organiseren. 
Deze avond organiseren we samen met PLUS kinderopvang en willen duidelijkheid 
geven over de aankomende veranderingen door de sluiting van Doomijn in Zuidwolde. 
Onderwerpen die zeker aan bod komen zijn:   
Wie is PLUSkinderopvang? 
Hoe werkt PLUSkinderopvang?  
Wat worden de ruimten van PLUS in KC CBS De Heidevlinder? 
Welke aanpassingen aan het gebouw / plein vinden er plaats? 
Vragen van uw kant 
Rondleiding door KC CBS De Heidevlinder 
 
Deze avond is bestemd voor alle geïnteresseerde ouders van onze school én voor 
inwoners van Zuidwolde die hun kinderen nu bij Doomijn op de opvang hebben. 
We beginnen de avond om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee voor u 
klaar.   U bent van harte welkom. 

 

Schoolzwemmen 
Na de meivakantie gaat het schoolzwemmen weer van start en wel meteen op maandag 7 mei. 
De groepen 3 t/m 8 gaan vanaf dan iedere maandag zwemmen op de volgende tijden: 

  8.45 –   9.15   gr. 6     
  9.15 –   9.45                  gr. 4                     
  9.45 – 10.15                    gr. 7                    
 
10.30 – 11.00                    gr. 8                        
11.00 – 11.30                     gr. 3                     
11.30 – 12.00                     gr. 5               

Alle groepen vertrekken vanaf school ! 
Vergeet dus niet je zwemspullen op maandag mee te nemen. De groepen 3 en 4 gaan lopend naar het zwembad, 
de groepen 5 t/m 8 gaan op de fiets. Vergeet deze dus niet mee te nemen.   
De zwemles komt in de plaats van een gymles. Per groep is het verschillend welke gymles vervalt. 
 



Schoolvoetbal. 
Morgen, 27 april, is het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. 
Het toernooi begint om 13.00 uur en is rond 16.30 uur afgelopen. 
De kinderen hebben hun kleding op school gekregen en kunnen morgen daar lekker in voetballen. 
Wilt u de kleding na afloop mee naar huis nemen en NIET wassen? Graag wel even uithangen en/of koud 
uitspoelen en buiten laten drogen (niet in de droger) Na de vakantie worden ze op school gewassen zodat ze klaar 
zijn voor de volgende keer. 
Op dit moment hebben wij nog geen programma ontvangen. 
Willen de begeleiders het programma (en evt bonnen) bij de organisatie ophalen? 
We gaan er morgen, met of zonder oranje zonnetje, een sportieve en gezellige dag van maken. 
 

Opening. 
Na de vakantie beginnen we met een opening met alle kinderen. Helaas zit de Vlinderzaal dan al vol en kunnen er 
geen ouders aansluiten. 
 

Vakantie. 
De vakantie loopt van vrijdag 27 april t/m zondag 6 mei. 
Maandag 7 mei beginnen we gewoon om 8.30 uur. 


