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De leukste schoolreis ooit! 
De afgelopen dagen is er een heel aantal groepen op 
schoolreis geweest. Na 3 schoolreisloze jaren, lukte het 
eindelijk weer om met elkaar op pad te gaan. Een van 
de kinderen van groep 4 trok na afloop van de schoolreis 
in de bus de conclusie dat dit toch echt zijn leukste 
schoolreis ooit was. Ik hoop dat alle kinderen die deze 
week op pad zijn geweest, dit gevoel 
eraan over hebben gehouden. 
Wij hebben in ieder geval 
genoten met elkaar.   
 
De groepen 4 beten dinsdag 
het spits af, zij gingen met 
elkaar naar Pinnokio in 
Assen. Hier mochten ze de 
hele dag klimmen en klauteren. 
De dag werd afgesloten met een 
echte disco! We waren bij thuiskomst even bang dat de 
buschauffeur alleen de juffen weer mee teruggenomen 
had, maar gelukkig kwamen de kinderen ook al snel 
tevoorschijn!  

 
De groepen 3 zouden woensdag 

met elkaar op schoolreis gaan, 
maar helaas gooiden de 
weersomstandigheden roet in 
het eten. Gelukkig werd het 
leed flink verzacht, de kinderen 

mochten namelijk eerst de 
verjaardag van juf Paula vieren en 

hierna gingen ze naar de boerderij van de familie 
Broertjes. Fantastisch dat dit zo met elkaar opgelost kon 

worden. En wat in het vat zit verzuurd niet… 
de kinderen mogen de schoolreis ook 
nog inhalen op 22 juni.   

 
De bikkels van de groepen 7 hebben 
woensdag de regen wel 
getrotseerd. Zij hadden er ook wel 

mee te dealen, want het is helaas 
algemeen bekend dat wanneer juf 

Grietje op schoolreis gaat, er altijd wel 
ergens een donker wolkje in de lucht hangt. 

Maar gelukkig kon de regen de pret niet drukken. De 
kinderen hebben met elkaar een 
fantastisch kamp gehad in Norg. 
Donderdag kwamen ze moe 
maar voldaan weer terug.  
 
De kinderen van de groepen 6 
mochten de kinderen van 
groep 7 aflossen in Norg. 
Samen met hun juffen hadden zij 
ook twee hele gezellige dagen in 
Norg. Zij hebben allemaal het fenomeen 
bonte avond aan hun woordenschat kunnen toevoegen. 
Een polonaise, een achtervolging, toneelstukjes, van 
alles passeerde de revue. 
 
Het duurde even, maar gelukkig zijn de kinderen van de 
groepen 5 uiteindelijk vanochtend ook vertrokken voor 
hun schoolreis naar Appelscha. 
Lekker rijden in skelters in het 
verkeerspark, samen uit je dak 
in de rups en met het mooie 
weer in bootjes van de glijbaan 
af. De kinderen hebben een 
hele hoop plezier.   
 
Naast het eerder genoemde 
inhaalschoolreisje van de groepen 
3, hebben we nog twee tripjes in het 
vooruitzicht. De groepen 1 en 2 gaan komende dinsdag 
op schoolreis. En de groepen 8 gaan traditiegetrouw in 
de laatste schoolweek met elkaar naar Schier.  

 
Agenda 
Vr 03-06 INFO #17 
Ma 06-06 Tweede Pinksterdag 
Di 07-06 Schoolreis groepen 1 en 2 
Wo 08-06 Inloopweek groep 1/2a 
Vr 10-06 Maestro Polaris 

Open podium groep 1/2a  
Ma 13-06 Inloopweek groep 1/2b 

Cito-afname week 1 
Vr 17-06 INFO #18 

Open podium groep 1/2b 
   

Digitale jaarplanner  
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Korfbaltoernooi 
Nog een bericht uit de categorie wat-zijn-we-blij-dat-
het-weer-kan; het Rodense korfbaltoernooi. Sinds 
mensenheugenis vindt dit toernooi al plaats en wat was 
het leuk dat dit ook weer door kon gaan. Dat merkten 
we ook aan de grote aantallen opgaves. We deden met 
maar liefst 12 teams mee. Onze paarsen deden heel 
hard hun best én maakten veel plezier met elkaar. 
Onderstaand ziet u twee teams uit de groepen 6 die er 
met de hoofdprijs vandoor gingen. Ook een team uit 
groep 5 kwam als winnaar uit de strijd. 

 
Etentje MR 
Vorige week dinsdag namen we onder het genot van 
een hapje en een drankje afscheid van een viertal leden 
van onze medezeggenschapsraad. Marc Brink, Judith 
van Gemert, Mirjam Alting en juf Gea. Samen maakten 
zij ruim 30 jaar deel uit van onze MR. Wij willen deze 
ouders en de juf nogmaals van harte bedanken voor hun 
inzet voor de school. Vanuit een constructieve sfeer 
hebben we met elkaar hele mooie stappen kunnen 
zetten.  
 
De afgelopen jaren hebben we al een voorschot 
genomen op deze ogenschijnlijke leegloop. Door een 
tijdelijke uitbreiding van de medezeggenschapsraad 
naar 10 leden (5 ouders en 5 personeelsleden), konden 
de oude leden op een mooie manier het stokje 
overdragen. Het komend schooljaar bestaat de MR 

weer uit 8 leden. Op de website van de school  leest 
u meer over onze MR. 
 
Voortgang schoolformatie 2022/2023 
Een aantal weken geleden heb ik u laten weten dat we 
het komend schooljaar gaan starten met 16 groepen. 
Op het moment zijn we druk bezig met de personele 
invulling hiervan. Voor de onderbouw, de opvolging van 
juf Gea, hebben we dit inmiddels rond. De komende 
weken zal de rest worden ingevuld. Zodra dit allemaal 
rond is, ontvangt u de themabrief organisatie met alle 
namen en rugnummers. Vorige week is de vacature voor 
een nieuwe directeur de deur uitgegaan. Deze kunt u 

ook vinden op de website van de school  Kent u nog 
gegadigden; zegt het voort! 

Workshop beeldende kunst 
Afgelopen woensdag en donderdag maakten de 
kinderen van de groepen 5 en 6 kennis met het werken 
met speksteen. Alie Popkema kwam hiervoor op 
bezoek. Zij nam hiervoor allerlei gereedschappen en 
materialen mee en toverde ons Klokhuis zo om tot een 
beeldhouwatelier. Alle kinderen hebben een prachtig 
eigen kunstwerk gemaakt van speksteen. 

 
Snipperdagen 
Na de vakantie lag er een grote bult houtsnippers op 
onze parkeerplaats. Met vereende krachten wordt deze 
bult steeds kleiner, de kinderen zorgen er namelijk met 
elkaar voor dat deze wordt verspreid over onze wal.  

 
Maestro Polaris 
Het aftellen is begonnen. Volgende week gaan onze 
muzikanten voor elkaar optreden en ook het koor zal 
weer van de partij zijn. Wij hebben er zin in!  
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Vakantierooster 
Onderstaand vindt u het vakantierooster voor het 
schooljaar 2022-2023. Hierin zijn de margedagen nog 
niet verwerkt, deze informatie volgt in de jaarplanner 
die bij de start van het schooljaar wordt uitgereikt. 
 

Rodermarkt 27 sep 

Herfstvakantie 17 okt t/m 21 okt 

Kerstvakantie 26 dec t/m 6-jan 

Voorjaarsvakantie 27 feb t/m 3-mrt 

Paasvakantie 7 apr t/m 10 apr 

Meivakantie 24 apr t/m 5 mei 

Hemelvaart 18 mei & 19 mei 

Pinkstervakantie 29 mei 

Zomervakantie 24 jul t/m 1-sep 

 

In en uit de buurt 

 
IVN Slootjesdagen 
Wil je meer ontdekken over het leven onder water kom 
dan op 11 juni naar de Natuurplaats. Er zijn 
natuurgidsen en spullen, zodat jij de waterwereld kan 
bekijken en onderzoeken wat er allemaal leeft en groeit 
in en langs een stromend beekje. Ben je tussen 4 en 12 
jaar dan is het vast en zeker leuk. Je hoeft je niet aan te 
melden, je kan gewoon komen aanlopen tussen 10 en 
14 uur. Neem je ouder of verzorger mee als begeleider 
en loop met hen langs de blauwe laarzenbordjes van het 
laarzenpad door het bos naar het beekje. De 
schepnetjes en andere spullen liggen klaar. De 
natuurgidsen helpen je met je ontdekkingen. Vanaf de 
parkeerplaats is het 1,5 km lopen. Dus doe je laarzen 
aan en kom langs. Tot zaterdag 11 juni. 
  
Starttijd:  Zaterdag 11 juni van 10:00 tot 14:00 uur 
Lopen vanaf de parkeerplaats:  ca 1,5 km 
Deelnemers: Kinderen van 4 tot 12 jaar met begeleider 
Opgeven: Niet nodig, je kan er gewoon naar toe lopen 
Kosten:  Geen 
Parkeren:  Parkeerplaats bij de Natuurplaats, 
Donderseweg 22, 9331 TB Norg 
Opmerking: Een begeleider is noodzakelijk 

 
 
 

Boerderijdag bij de familie Broertjes 
De kinderen van de groepen 3 mochten afgelopen week 
een kijkje nemen op de boerderij van de familie 
Broertjes, wilt u dat nou ook een keertje? Dat kan, 
aanstaande maandag doen zij namelijk mee aan de 

Campina boederijdagen. Klik hier voor de flyer  

 
Statera zoekt volleybalsters 
Vroeger gevolleybald en zin om het weer op te pakken? 
Het recreatieve damesvolleybalteam (40+) van Statera 
in Nieuw-Roden is op zoek naar versterking. Ze zoeken 
gezellige dames die al (enigszins) kunnen volleyballen. 
Het team speelt mee in een recreatieve competitie in 
Drenthe en traint elke maandagavond om 19.45 uur in 
de sportzaal van OBS De Poolster in Nieuw-Roden. Kom 
een keer vrijblijvend meedoen en kijk of het iets voor je 
is. Even mailen kan ook (hetstegro@gmail.com). 
 
Hopelijk tot snel!  
Volleybaldames GSV Statera 
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