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Jaargang 33 nummer 03 INFO 01-10-2021 
 

 
In de wolken! 
Wow! Afgelopen zaterdag vlogen de kinderen van de 
groepen 3 door de straten van Roden op hun 
Rodermarktwagen. Van verre zag je de Poolsterballon 
aankomen. Wat was het tof om te zien wat de vaders en 
moeders in nauwelijks 5 weken tijd voor hun kinderen 
hadden weten te maken. Alle complimenten en alle 
dank aan iedereen die meegeholpen heeft om deze 
scholenparade tot zo’n succes te maken!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Grote Rekendag | De getallenfabriek 
Afgelopen woensdag veranderde onze school in een 
heuse getallenfabriek. Het was één grote 
getallenexplosie in de klassen, overal werd gezocht naar 
codes. Door goed samen te werken werden er een hele 
hoop codes gekraakt. Onze rekencoördinatoren juf 
Marga en juf Ilona hadden de boel goed voor elkaar. 
Samen met de andere meesters en juffen hadden zij ook 
nog eens een leuke introductie voorbereid, welke 
getallen ziet u allemaal voorbij komen…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatieavond 
Op 12 oktober organiseren wij weer onze 
informatieavond. Tijdens de informatieavond wordt u 
door uw kind door de klas geleid. Samen met de juffen 
en meesters wordt dit de komende weken voorbereid. 
In de loop van volgende week ontvangt u een 
uitnodiging met een linkje waarmee u kunt intekenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda 
Vr 01-10 INFO #02 

Ma 04-10 CM 1-2: Kleur beweegt jou 
Di 05-10 Ontdeklab groep 4a 
Wo 06-10 Start Kinderboekenweek 

Kinderpostzegels - Groepen 8 ≪ 
Handbaltoernooi Afgelast 

Vr 08-10 Voorleesactiviteit groepen 1-2 (Dag 
van de Duurzaamheid) 

Di 12-10 CM 1-2: Het nieuwe oude huis 
Ontdeklab groep 4b 
Informatieavond 

Wo 13-10 Handbaltoernooi Afgelast 
Do 14-10 CM 3-4: De vrouw en het jongetje 
Vr 
 

15-10 INFO #04 
Afsluiting kinderboekenweek 
Start herfstvakantie 
 

Digitale jaarplanner  

 
Overzicht coronamaatregelen 
Op de website van de school vindt u een overzicht 
met de meest recente coronamaatregelen.  
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CM 1-2: Kleur beweegt jou 
Komende maandag gaan de kinderen van de groepen 1 
en 2 naar een heuse theatervoorstelling. Met de bus 
gaan zij samen met hun juffen naar de Winsinghhof om 
de voorstelling Kleur beweegt jou te bekijken;   
 
In de wereld van Pips en Blanco is alles wit. Wit is wat zij 
kennen, wit is veilig, wit is schoon, wit is thuis maar wit 
is ook saai. Zou er eigenlijk ook iets anders bestaan dan 
wit? Pips en Blanco gaan op ontdekkingsreis. De vijf 
basisemoties boosheid, verdriet, plezier, afgunst en 
angst worden gekoppeld aan kleuren en bewegingen. 

 
CM 1-2: Het nieuwe oude huis 
Op dinsdag 12 oktober doen de kinderen van de 
groepen 1 en 2 mee met het project Het nieuwe oude 
huis. Dit is een project rondom het thema 
huizen/architectuur. De verandering van de eigen 
omgeving door de tijd staat centraal. Het startpunt van 
de verschillende activiteiten is een verhaal over Olifant 
en Giraf. De leerlingen luisteren naar het verhaal, ze 
werken met materialen uit de leskist en ze ontwerpen 
en bouwen een huis voor Olifant en Giraf.  

 
CM 3-4: De vrouw en het jongetje 
Op donderdag 14 oktober krijgen de kinderen van de 
groepen 3 en 4 op school de voorstelling De vrouw en 
het jongetje te zien.  
 
Iedereen is wel eens bang.  
Maar altijd bang, loopt nooit goed af.  
Dit verhaal loopt wel goed af.  
 
Een jongetje woont nog maar net in de stad. Vreemde 
straten, vreemde mensen. ≫ 

≫ En daar op het balkon staat de vrouw, de grote 
vrouw, de reuzenvrouw. "Ze eet vast kinderen!", denkt 
het jongetje. Iedere dag komt hij langs haar huis. Bang, 
maar ook nieuwsgierig. Stap voor stap overwint het 
jongetje zijn angst.  
 
En de vrouw? 
Die eet geen kinderen; ze maakt kaartenhuisjes, ruikt 
naar snoep. En soms voelt ze zich wat alleen. Tot ze op 
een dag een jongetje ziet lopen. Aan de overkant van de 
straat. 

 
Kinderboekenweek | Worden wat je wil 
Volgende week woensdag start de Kinderboekenweek. 
De kinderboekenweekcommissie (leuk woord voor 
Scrabble) is al enige tijd druk bezig met de 
voorbereidingen. Het thema heeft dit jaar te maken met 
beroepen en werken; Worden wat je wil. De kinderen 
mogen aanstaande woensdag allemaal verkleed naar 
school komen in iets dat te maken heeft met dit thema.  
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Tot moes geslagen 
Groep 1/2a heeft vanochtend samen met twee 
schillende moeders appelmoes gemaakt. Met eigen 
appels van onze wal en appels van de Coop uit Norg 
(dank) werd een grote pan met appelmoes gemaakt. 

 
17 doelen gastles 
De groepen 7 en 8 kregen gisteren een gastles over de 
17 Werelddoelen    Deze 17 Werelddoelen moeten 
ervoor zorgen dat de wereld voor iedereen in 2030 een 
betere plek is om te leven. Vorig schooljaar hebben met 
beide Pieters, die inmiddels zijn uitgevlogen naar het 
voortgezet onderwijs, een convenant ondertekend 
waarmee wij ons hebben gecommitteerd aan deze 
doelen. Tijdens de les hebben de kinderen bedacht welk 
verschil zij zelf kunnen maken om de wereld een beetje 
beter te maken.  

 
 

In en uit de buurt 

 
Hockey-introductie 
Ben je gestopt met sporten door corona? Kom dan 
kennismaken met hockey en ga weer lekker het veld op. 
Lees hier meer over in de flyer  
 
 
 

Junior Energiecoach  
Bespaar energie én geld met een superleuk spel! 
‘Welke apparaten slurpen de meeste stroom?’ En: 
‘Hoeveel lampen branden er in huis?’ 
Dit zijn een paar vragen die aan de orde komen in het 
spel Junior Energiecoach. Met leerzame challenges, 
puzzels, experimenten en winacties ontdekken kinderen 
en ouders via dit spel waar ze thuis energie kunnen 
besparen. Doe gratis mee – inschrijven kan nog t/m 3 
oktober 
 
De gemeente daagt gezinnen in Noordenveld uit, 5 
weken lang, 15-30 minuten per week. Deelname is 
gratis! 
 
De volgende ronde start op 8 oktober. Doe je mee? 
Inschrijven kan nog tot en met 3 oktober. 
Voor meer informatie en inschrijven kijk op de website 
van Junior Energiecoach: www.juniorenergiecoach.nl 

 
Mega 4X4 voetbaltoernooi 
In de herfstvakantie wordt er weer een 4x4 
voetbaltoernooi georganiseerd voor kinderen van 7 t/m 
12 jaar oud. Lees hier meer over in de flyer  
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IVN Challenge 
Als geen ander weten wij dat frisse buitenlucht goed 
voor je is. Het staat vast dat tijdens de donkere 
herfstmaanden mensen geneigd zijn om binnen te gaan 
zitten, terwijl het juist belangrijk is om naar buiten te 
blijven gaan! Daarom hebben we een uitdaging voor u! 
 
Vorig jaar gingen ruim 15.000 Nederlanders met ons de 
'naar buiten, de natuur in'-uitdaging aan! Wegens groot 
succes komen we deze oktober weer terug met de IVN 
#2uurnatuur Challenge.   
 
In oktober is het zo ver: we maken wekelijks per e-mail 
de nieuwe challenges bekend waarmee jij minstens 2 
uur per week de natuur gaat beleven. Opdrachten die je 
energie geven of juist ontspanning bieden. 
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