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Agenda      

 
26 april   Fiets praktijkexamen groep 7 
27 april   Koningsdag. Schoolvoetbal groep 3-8 
27 april – 6 mei  April-mei vakantie 
8 mei   School Maatschappelijk Werk 13.00-14.00 uur 
9 mei   Gebedsgroep Landschapslaan 18 
10 – 11 mei  Hemelvaartsdag en vrije vrijdag 
16 mei   Luizencontrole 
17 mei   Facultatieve 10-minutengesprekken. Uitnodigingen zijn verstuurd. 
18 mei   Feest van de Geest groep 7 
21 mei   2e pinksterdag 
22-25 mei  Kamp groep 8  
22 mei   School Maatschappelijk Werk 13.00-14.00 uur 
22 mei   Facultatieve 10-minutengesprekken. Uitnodigingen zijn verstuurd. 
29 mei-1 juni  Avond4Daagse 

 
                                        

Kind op Maandag 

In het voorjaar lezen we een lange serie verhalen over het koningschap van Israël. We 
horen over de profeet Samuel, over koning Saul en koning David. Het zijn niet zomaar 
verhalen over een bepaald land waar iemand de baas is. In de bijbel laat een goede 
koning zien wat er gebeurt als God het voor het zeggen heeft. Dat het niet makkelijk is 
om zo’n goede koning te vinden, blijkt ook uit de verhalen. 
 

Week 17: 22 – 28 april  
Thema: Ik weet het niet 1 Samuel 9: 1 - 10: 1 
Wat voor koning zal het worden, die over Israël gaat regeren? Het eerste dat we van hem horen is dat hij op zoek is. 
Een zekere Saul zoekt ezelinnen. Uiteindelijk komt hij bij Samuel terecht, die hem zalft als de nieuwe koning. 
 
Week 19: 6 – 9 mei  
Thema: Let maar op! Handelingen 1: 1-14 
Na de meivakantie onderbreken we twee weken de verhalen over Samuel, Saul en David. Deze week horen we het 
verhaal van Hemelvaart. Jezus is veertig dagen lang aan zijn leerlingen verschenen na zijn opstanding. Nu gaat hij 
naar de hemel. 
 
Week 20: 13 – 19 mei 
Thema: Jou bedoel ik! Handelingen 1: 15-26 en Handelingen 2: 1-24 
Jezus had twaalf leerlingen, door het vertrek van Judas zijn ze niet meer compleet. Het lot valt op Mattias als nieuwe 
apostel. Met Pinksteren horen we voor wie het verhaal van Jezus bedoeld is: voor iedereen. Jou bedoel ik, en jou, en 
jou… Ook wij mogen ons aangesproken voelen door het verhaal van Gods liefde. 
 
Week 21: 20 – 26 mei  
Thema: Wie is de koning? 1 Samuel 10: 5-12 en 1 Samuel 10: 17-27 
Saul wordt koning van Israël. Hij doet misschien niet helemaal wat je van een koning zou verwachten: hij danst met 
de profeten. Dit is de koning die God heeft uitgekozen. 
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Afspraak van de week 

De komende weken staan er 4 afspraken centraal.  
Elke week wordt de afspraak/worden de afspraken besproken en aangeleerd. De afspraken hebben betrekking op de 
klas en/of de algemene ruimten, waaronder ook buiten. 

 
                        De afspraken zijn: 

                          Week 17:  Ruzies lossen we pratend op. 

Week 19:  Wees betrokken 

Week 20: Op het plein; Tot 14.15u lopen we op het plein 

                In de klas;   Buiten instructiemomenten om   

                                    mag je naar het toilet 

                                                                                        

                                                                                   

         

  

    

 

                         

 

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden:   
 

 
 

 

 

 

 

Van de projectencommissie : 
 
Wat fijn dat veel kinderen iedere dinsdagmorgen iets meenemen voor ons adoptieproject van Compassion, voor de 
kinderen Grace en Ben. Deze kinderen zijn op dit moment gekoppeld aan groep 8 en 5. 
Vanaf de voorjaarsvakantie hebben we de totale bedragen van de verschillende groepen bijgehouden. We zullen ze 
hier delen met u. 
Groep 1b : €12,60    Groep 4:  € 17,65 
Groep 1a : € 21,90    Groep 5 : € 36,30 
Groep 2a: € 36,30    Groep 6 : € 14,50 
Groep 2b: € 18,75    Groep 7 : € 14,20 
Groep 3 :  €  15,38    Groep 8 : € 10,00 
 
U ziet het, het verschilt nogal per groep. Maar toch fijn dat er genoeg binnenkomt om Grace en Ben te ondersteunen 
zodat ook zij naar school kunnen gaan.  
Voor de komende weken tot aan de zomervakantie zullen we ook sparen voor de projecten van juf Inge en juf 
Berber. Zij gaan allebei in de zomervakantie een paar weken aan het werk voor World Servants. 



 

Berber naar Myamar en Inge naar Equador. In de groepen zullen zij iets gaan vertellen over hun project en om hen 
te ondersteunen zullen we gaan sparen voor hun project. 
Dus wilt u er aan denken dat iedere dinsdagmorgen geld meegenomen kan worden voor deze projecten?  
 
Namens de commissie, Laura Smid 
 

Bedankje. 
We zamelen op school al het hele jaar gescheiden afval in. Plastic in de plasticbak en papier bij papier en fruitafval 
wordt ook apart bewaard. Hiermee doen we nog wel iets bijzonders, we gooien het niet in de groene container, 
maar het wordt opgehaald door de familie Nagtegaal die het aan hun varkentjes voeren. Af en toe krijgen we 
daarvan een foto (als bewijs), hoog tijd om die foto’s eens met iedereen te delen.   

 
 

Dus namens de varkens van de Familie 
Nagtegaal: 

Heel hartelijk bedankt voor al dat 
lekkers!   

 

 
 

 
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.  

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 

 



 

Groep 1a  
Ja, juf Laura is weer helemaal terug, vooralsnog. Het is heel fijn dat ik (Laura) weer gewoon met de groep kan 
werken, hoewel dat individueel of in kleine groepjes ook erg fijn was. Eén hand is nu geopereerd en de andere moet 
nog even wachten. Die wordt waarschijnlijk eind mei geopereerd. Dan ben ik er dus jammer genoeg weer een paar 
weken uit.  
Het was wel fijn dat de kinderen het zo goed hebben opgepakt met juf Jennifer en Inge. Er was gelukkig goede een 
continuïteit in. We hopen dat het in mei ook goed opgevangen kan worden. 
 
We heten Tessa Hein en haar ouders van harte welkom bij ons op school. Tessa is al een paar keer geweest om 
kennis met ons te maken en dat was heel fijn.  Van harte welkom en een heel fijne tijd gewenst op de Heidevlinder. 
 
Het voorjaar is nu echt begonnen. Van alle kanten barst het jonge leven los. Ook de kinderen genieten hiervan. “Juf, 
het ruikt helemaal naar de lente…”zei één van de kinderen. Heerlijk! 
 
U heeft haar misschien al wel een keer gezien: juf Lynet Groot Beumer is bij ons op vrijdag als 
stagiaire van het Deltioncollege, (SPW) Ze heeft het erg naar haar zin. En ze zal zich nog wel een keer 
gaan voorstellen in ons Vlindernieuws.  
 
Het thema “Vissen” is nu bijna afgerond. We gaan alleen deze week nog het ontdekpad doen. 
Daarmee zullen de kinderen van groep 8 ons weer gaan begeleiden. De werkjes leggen we 
dinsdagmorgen op de stoelen van de kinderen, zodat u deze kunt meenemen als u de kinderen 
brengt. 
Afgelopen vrijdag hadden we een gezellige dag met de koningsspelen. Met een frisse start op het schoolplein 
waarbij we onze danskunst lieten zien. Daarna ontbeten we heerlijk met de hele klas en een paar moeders hielpen 
ons daarbij. Dankjewel nog voor de hulp. Toen alles was opgeruimd gingen we naar de sporthal, waar we 
Oudhollandse spelen konden doen. Groep 8 kon ons daarbij heel goed begeleiden. 
Moe gespeeld gingen we daarna naar school en toen was de dag ook al gauw weer om. 
 
Nog één week en dan begint de meivakantie. In de komende week zullen we aandacht schenken aan het koningshuis 
en. De rood, wit en blauwe vlaggen komen tevoorschijn en ook zien we foto’s van de koning en koningin. En we gaan 
het Wilhelmus natuurlijk laten horen en meezingen…? 
 
 We wensen u een heel fijne meivakantie en tot ziens op maandag 7 mei. 
 
Een hartelijke groet, Inge en Laura 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Groep 1b  
Een speciaal welkom aan Daniel Datema, Jasper Hepping en Sylvan Jansen. Zij worden binnenkort 4 jaar en komen 
alvast bij ons wennen. In de afgelopen weken hebben we gewerkt over vissen en andere dieren. We hebben een 
aquarium gemaakt, vissen gevouwen, dieren gemaakt van logiblocks en een vis gemaakt op de kralenplank. Ook 
hebben we verschillende uitstapjes gemaakt. We zijn op bezoek geweest bij juf Meta. Daar hebben we gekeken naar 



 

de vissen in de vijver. Ook zijn we bij de visboer op de markt geweest en hebben we gekeken naar de dode vissen. 
Want hoe gaat het dan met zo’n vis die je kunt eten!?! Op school mochten we ook nog een stukje vis (kibbeling) 
proeven. Sommige kinderen vonden het erg spannend, maar iedereen heeft een stukje geproefd. En wat was het 
lekker! (zie foto’s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Naast het thema vissen zijn we ook erg fanatiek geweest. We hebben veel korfbalspelletjes gedaan bij de Kangoeroe 
dag en vorige week met de koningsdag hebben we veel oud Hollandse spelletjes gespeeld. Helaas kwam de koning 
niet bij ons op school. Maar wat waren de kinderen fanatiek. (ik verwijs jullie naar de website voor de foto’s van 
deze gezellige dag) 
Nu we het thema dieren hebben afgesloten zijn we begonnen met het thema: familie.  
Eerst werken we over de koninklijke familie, dan werken we aan een verassing voor de moeders en of oma’s en 
vervolgens werken we over onze eigen familie.  
 
Hartelijke groet, 
Groetjes, Roselie Heuvelman  
 
 
 
 
 
Groep 4  
Puppy Willem is bij ons in het lokaal geweest. Het is het hondje van de familie Kroon. Leroy liet 
ons even met hem kennismaken. Heel veel plezier samen! 
 

 
 
Op 17 april hebben we een “oversteek” les van 
verkeer in de praktijk gebracht. De kinderen 
moesten in kleine groepjes van twee of drie 
oversteken. Het ging ontzettend goed. Super 
gedaan allemaal! 
 
 
 

 
De dag van de Koningsspelen, 19 april, is heel gezellig verlopen. We 
begonnen met het lied en de dans op het schoolplein en daarna hadden 
we lekker ontbeten in de klas. De moeders van Lauritz en Tijn hebben 
geholpen tijdens het ontbijt, bedankt daarvoor! We hebben een leuke 
ochtend gehad en na de lunch waren wij aan de beurt om spelletjes in de 
sporthal te doen. Het was een hele fijne, gezellige dag!  
 
 



 

 
 
Als verrassing kwam op 19 april een meneer van de 
gemeente De Wolden om ons drie knikkertegels te 
overhandigen. Deze had groep 4 “gewonnen” omdat we 
hebben meegedaan aan de opdracht om, naar aanleiding 
van de voorstelling op 31 januari Kalk en Oen, iets te 
maken van afval. Dat waren de bloemen van doppen en 
rietjes die ook in de kerk hingen in februari tijdens de kerk 
en schooldienst. 
De tegels zijn prachtig en krijgen een plek op het 
schoolplein. 

 
En dan hebben we een week meivakantie. Iedereen een hele fijne week toegewenst en de moeders een hele mooie 
moederdag! 
 
Een hartelijke groet, Marianne  
 
Bezoekje van ‘de Woudklank’ in groep 4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 5 
Eerst even terugkijken: 
Donderdag 12 april hadden we bezoek van de schrijver Reggie Naus. We hadden van te voren ons best gedaan om 
zoveel mogelijk van zijn boeken te lezen en tijdens deze middag heeft hij heel veel verteld over zichzelf en zijn 
boeken. We hebben nog een paar dagen om zijn boeken uit te lezen. 
 
Vorige week dinsdag kregen we bezoek van Woudklank. Een aantal orkestleden en leerlingen uit groep 6 en 7 lieten 
hun instrumenten aan ons zien en horen. Aan het eind van deze presentatie mocht iedereen alle 
muziekinstrumenten uitproberen. Hierna konden kinderen zich inschrijven voor een proefles op één van de 
instrumenten. Als uw kind zich heeft opgegeven, wordt u eerst gebeld door iemand van Woudklank om het één en 
ander te overleggen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Afgelopen donderdag kwam meneer Henk Boer bij ons in de klas om iets te vertellen over de groene snelwegen voor 
dieren. De houtwallen langs de snelweg, zijn de groene snelwegen voor dieren. Hij had ook een opgezette egel mee 
en vertelde daar heel veel en levendig over. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
En dan hadden we vrijdag natuurlijk nog de koningsspelen. Na 
een leuke dansopening op het plein , gingen we in de klas 
ontbijten, dat was al heel gezellig. ’s Middag waren wij aan de 
beurt om de oudhollandse spelletjes te gaan spelen die klaar 
stonden in de sporthal. We hebben er een heel leuke en 
gezellige dag van gemaakt.  
 
 
 
 
 
 

 

En nu een paar belangrijke dingen voor de komende weken:  
De afgelopen weken hebben we met T-World gewerkt aan de provincies. Alle presentaties zijn geweest en we 
sluiten dit af met een toets, de eerste in groep 5!!  De kinderen hebben een A-viertje meegekregen met wat 
algemene informatie over Nederland en een boekje over de provincies en hun hoofdsteden. Op dinsdag 8 mei gaan 
we deze toets op school maken. Het is de bedoeling dat de kinderen thuis gaan oefenen/leren. 
 
Aanstaande donderdag hebben wij een tennisles op de tennisbanen buiten, het is dus handig om dan 
buitengymschoenen mee te nemen. 
 
En aanstaande vrijdag is het Koningsdag. Traditiegetrouw is er dan het schoolvoetbaltoernooi. Onze groep doet , 
samen met groep 6, met drie teams mee. Twee jongensteams en één meisjesteam. De teams zijn inmiddels 
ingedeeld en bekend gemaakt.  
Na de meivakantie gaan we weer schoolzwemmen. Onze groep is op maandagmorgen om half 12 aan de beurt. Dus 
ook op maandag allemaal je fiets mee en zwemkleding. 

 
Nog meer sportnieuws: Het volleybalteam van onze groep mag eind 
deze maand onze gemeente vertegenwoordigen in de provinciale 
wedstrijden in Assen, om daar nog beter beslagen ten ijs te komen , 
kregen zij de afgelopen twee dinsdagen een training van Anne Boer, zij 
traint bij VCZ de mini’s  en wilde dat ook wel een keer met ons team 
doen. Het team ( Johan, Joshua, Morris, Aline, Nina en Jordy) werd 
hiervoor versterkt met Tara en Jord, zodat ze ook een wedstrijdje 
konden spelen.  
 
 

Tot slot wensen wij iedereen een fijne meivakantie! 
 
Berber en Meta  
 



 

 
Hallo! Mijn naam is Hannah Gelmers, ik ben 19 jaar oud en woon in Hoogeveen. In september 
2017 ben ik begonnen met de opleiding Leerkracht Basisonderwijs (PABO) op de 
Hanzehogeschool in Groningen. Vanaf februari heb ik al drie maanden stage mogen lopen bij juf 
Dianne en juf Maartje in groep 3 op De Heidevlinder. Het was een leerzame en leuke tijd waar ik 
ontzettend van heb genoten.  Donderdag 26 april as. begin ik met stagelopen in groep 5 bij juf 
Berber en juf Meta. Dit zal zijn tot en met donderdag 21 juni. Donderdag is mijn vaste stagedag, 
maar in de week van 4 tot en met 8 juni zal ik er elke dag zijn. Ik kijk er heel erg naar uit, een 
nieuwe uitdaging. Ook zal ik ongetwijfeld weer veel leren en mooie ervaringen opdoen.  
 
Groep 5, tot donderdag!  
 
 

     

Onze jarigen                     

 

27 april Myron Rozema (2010) groep 4 

29 april Marèn van 't Zand (2009) groep 5 

1 mei Floor-Sanne ter Haar (2012) groep 2b 

2 mei Quincy Blankert (2013) groep 1a 

7 mei Jessa Baas (2012) groep 2a 

7 mei Malou Schoemaker (2013) groep 1a 

10 mei Luuk de Bruin (2006) groep 8 

10 mei Roan Drost (2009) groep 5 

10 mei Glenn Koekoek (2009) groep 5 

11 mei Rosan den Ouden (2011) groep 3 

12 mei Lieke Hoogland (2013) groep 1a 

15 mei Daniël Datema (2014) groep 1b 

16 mei Lauritz Delsing (2010) groep 4 

16 mei Lars Gruppen (2012) groep 2a 

17 mei Sylvan Janssen (2014) groep 1b 

17 mei Sophie Wohlrabe (2006) groep 8 

21 mei Bas Tolman (2010) groep 4 

21 mei Laura Tolman (2010) groep 3 

21 mei Anke Vegter (2006) groep 8 

 

Het volgende Vlindernieuws op woensdag 23 mei 2018. Inleveren kopij uiterlijk zaterdag 19 mei 2018.  


