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Een mooi onderdeel om te blijven gebruiken: 
 

Agenda deze week:  
25 april  Vlindernieuws 
26 april  praktijk verkeersexamen groep 7 
27 april  Koningsdag 
  Schoolvoetbal 
4 mei  Dodenherdenking 
  

Schoolfruit. 
De periode van drie keer in de week gratis schoolfruit zit er op. We willen het dagelijks schoolfruit-eten er wel in 
houden dus we willen u vragen om uw kind(eren) iedere dag fruit mee naar school te geven voor in de kleine 
pauze en eventueel ook voor de lunchpauze. U kunt nu zelf zorgen voor de nodige variatie in het eten van fruit en 
sommige groente soorten. 
Het samen eten van fruit/groente door de kinderen werkt heel goed. 
 

Schooljaar 2018 – 2019 
Vorige week hebben we u een extra bericht gestuurd over ontwikkelingen voor komend schooljaar. Een mooie 
ontwikkeling met kansen. 
We willen hier vol voor gaan om weer een mooie stap in de ontwikkeling van ons kindcentrum te maken.  
Bij ons waren verschillende onderdelen al langer bekend die we gedeeld hebben met de KC raad ( MR) en zijn al 
wat gewend met het idee. Bij u zullen er zeker vragen en onduidelijkheden zijn en na enkele reacties overwegen 
we nu om na de meivakantie een extra informatieavond te organiseren. 
U hoort hier binnenkort meer over. 
Als u nu al vragen heeft, stap gerust binnen of pak de telefoon. 
 

Hoge nood. 
Dank voor de snelle reactie op mijn hoge nood oproep.  Donderdagavond was de klus geklaard, waarvoor dank.  
Voor mij ligt er een extra taak: de straatnamen in Zuidwolde beter leren kennen. Waar ligt wat? Ommerweg 6/ 
Meppelerweg 6 / Veeningen 6 ? 
  

Schoolreisjes. 
We gaan op schoolreis, schoolreis ………… en de bestemmingen zijn bekend: 
Groep 1a, 1b, 2a en 2b: 
Schoolreisje naar de Drentse Koe op donderdag 7 juni. Om 08.45 uur vertrek vanaf school en om 14.00 uur weer 
terug op school. 
Groep 3 en 4: 
Schoolreisje naar Duinen Zathe op maandag 11 juni. Om 08.45 uur vertrek vanaf school en om 16.00 uur weer 
terug op school. 
Groep 5: 
Schoolreisje naar Natuurschool Lauwersoog op vrijdag 25 mei. Om 08.00 uur vertrek vanaf school en om 17.00 uur 
weer terug op school. 
 

10 minutengesprekken. 
Vandaag gaan de bevestigingen van de 10 minuten gesprekken de deur uit.  
Groep 7 wordt binnenkort uitgenodigd via de ouderportal. 
 
 
 



 

Wandel4daagse 2018 
De wandel4daagse komt eraan!  Op 29, 30, 31 mei en 1 juni wordt er in Zuidwolde weer gewandeld. 

Ook dit jaar willen wij voor alle kinderen van de Heidevlinder organiseren dat je samen, met je eigen groep de 

wandel4daagse kan lopen. Wil je ook meelopen dan kun je je via het inschrijfformulier opgeven. Dit formulier 

krijg je deze week mee van school. Dit is een gezinsformulier; hierop kunnen alle deelnemers van een gezin 

(ook ouders) zich opgeven. (formulier wordt ook als bijlage meegestuurd)  

We stellen het zeer op prijs als er ouders zijn die mee willen lopen om de kinderen en de verkeersveiligheid in 

de gaten te houden. Iedereen loopt mee op eigen risico maar onder begeleiding van een aantal ouders. We 

gaan een schema maken waarin aangegeven wordt welke ouder wanneer meeloopt.  
 

Het inschrijfformulier met het geld (graag gepast) kun je inleveren op 

 Dinsdag 8 mei en woensdag 9 mei van 8.15 tot 8.45 uur in de Heidevlinderzaal. 
 

Wil je gaan voor een medaille, dan moet je 3 avonden meelopen. De kosten zijn € 4,00 per persoon. Hiervoor 

krijg je een medaille.  

 

Voorgaande jaren kregen alle deelnemers een rugtas met wat drinken er in welke gesponsord werd. Dit jaar is 

dit niet het geval. Zoals elke jaar staat de school elke avond met koffie, thee, ranja en water  halverwege de 

route. Voor extra drinken zal nu zelf gezorgd moeten worden. 

Mochten er nog vragen zijn dan kun je die aan ons stellen tijdens de twee ochtenden die we op school zijn voor 

het innemen van de inschrijfformulieren en het geld.  

Met een sportieve groet!  

Ouderraad de Heidevlinder 
 

Herinnering. 
Een paar weken geleden heeft onderstaande oproep in Vlinderbrief 29 gestaan. We hebben hierop 42 reacties 
ontvangen. Al een mooi begin.  
Misschien is het formulier op de stapel blijven liggen of zoek geraakt en daarom voeg ik het formulier nog een keer 
toe aan deze Vlinderbrief en aan u de vraag of u er nog eens naar wilt kijken en wilt invullen en inleveren? 
 

AVG 
 
 
 
 
 
 
AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
 
Met ingang van 25 mei 2018 treedt de AVG in werking. Na een overgangsperiode van 2 jaar wordt het nu een feit. 
Dit betekent voor organisaties dat de veiligheid van gegevens en persoonlijke data beter beveiligd moet worden. 
Op de achtergrond is er door de VCPOZD al veel gebeurd om data nog beter te beschermen. 
 
Een ander deel is het gebruik van beeldmateriaal (video / foto) van kinderen en volwassenen. 
Op ons inschrijfformulier stond een zinnetje vermeld waarmee u wel/geen toestemming kon geven voor gebruik. 
Dit is volgens de AVG niet meer voldoende. 
 
U kunt nu per onderdeel aangeven waarvoor u wel of geen toestemming geeft voor gebruik van beeldmateriaal 
van uw kind(eren). Zoals het er nu uit ziet moet deze afspraak jaarlijks gemaakt / bevestigd / herzien (kunnen) 
worden. 
In de bijlage vindt u verdere uitleg en een strookje om toestemming te geven. Alleen met toestemming mogen wij 
foto’s en video’s gebruiken voor de toegestane onderdelen.  
Wij zien graag van iedereen het strookje/de brief (ongeacht de keuzes) terug op school. Uiterlijk graag 18 mei 
2018. 
 

 

 



Voorstellen. 
Om de 14 dagen is er inloopspreekuur bij onze schoolmaatschappelijk werker. 
Dit spreekuur wordt gehouden in “De Huiskamer”. (eerste ruimte links bij de ingang van de onderbouw/Plus) 
We hebben nu een nieuwe schoolmaatschappelijk werker, Lucie van Zanten, en zij stel zich voor in de bijlage.  
 
 

Avondje PEC 
Vrijdagavond zijn ruim 30 kinderen met begeleidende/rijdende ouders een 
avondje naar Zwolle geweest. Een bijdrage van een enthousiaste ouder: 
 
Wat gebeurde er op vrijdag 20 april in het PEC-stadion in Zwolle? 
Was het het heerlijke voorjaarszonnetjes die zomers aandeed? 
Waren het de resultaten van de mannelijke equivalente van beide teams? 
Had de trainer de juiste snaar geraakt? 
Nee, het moest iets anders zijn. Iets groters, iets met meer zeggingskracht. 
Het waren de 800 kinderkelen die de lege ruimte vulden van het stadion. 
Waar normaal ruim 13.000 supporters staan te brullen voor hun club, zijn afgelopen vrijdag de dames van PEC en 
PSV aangemoedigd door hoge, schelle, krijsende kinderstemmen.  
Naast mij hoorde ik de verzuchting; ,,de harde kern was laatst wat mat….maar dit is weer het andere uiterste”. Ze 
pakten hun spullen op verhuisde naar een rustiger gedeelte van de tribune.  
Het gekakel en gezang was niet enkel en alleen voor de dames op het veld bedoeld. De kinderen hadden het af en 
toe al druk genoeg met elkaar. Maar we kunnen niet ontkennen dat al die hectiek op de tribune de voetbaldames 
tot grootte hoogte deed stijgen. Zes doelpunten maar liefst! (3-3) 
Het was een enerverend avondje PEC. En de complimenten voor de club die zo op (financieel) laagdrempelige 
wijze ons in staat heeft gesteld dit leuke uitje te doen. Bedankt ook alle ouders die hielpen met plannen en 
organiseren en rondrijden!    
 

Bijlagen: 
Toestemmingsverklaring foto’s AVG 
Voorstellen SMW Heidevlinder 
Inschrijfformulier wandel4daagse 2018 


