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Kom erbij, we doen het samen!  
Samen sloten we de Koningsspelen dansend af op het 
Koningsspelenlied van 2022; De FitTop10. Onze eigen 
prinsen en prinsessen maakten er een groot feest van. 
Samen zongen de kinderen onder andere; Kom erbij we 
doen het samen! Deze zin staat eigenlijk wel centraal in 
deze INFO. Er zijn in de afgelopen twee weken een hoop 
activiteiten geweest die niet hadden kunnen 
plaatsvinden zonder de hulp van (groot)ouders. Heel fijn 
dat u er weer bij kunt en wilt zijn om ons bij activiteiten 
te helpen. Klik hieronder voor de beelden van de 
afsluiting.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koningsfeest 
Wat een heerlijke dag was het vandaag. De dag stond in 
het teken van met elkaar in beweging zijn. Samen 
hebben we onder andere gewarming-upt, geapenkooid 
en gedanst. Daarnaast hebben de groepen 1 t/m 4 
gesport op ons bovenbouwplein bij de sport- en spelbus 
van WiN en de kinderen van de groepen 5 t/m 8 zijn naar 
het zwembad geweest.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda 
Vr 22-04 Koningsspelen 

Start meivakantie t/m 06-05 
Ma 09-05 Presentatie Rodermarktwagen (groep 

2-ouders) 
Di 10-05 Ontdeklab groep 3a 
Wo 11-05 Praktisch verkeersexamen 
Do 12-05 Vergadering oudervereniging 
Ma 16-05 CM 3a-3b: Viooltjesmuziek 
Di 17-05 Ontdeklab groep 3b 
Do 19-05 Streetwise dag 1/2 
Vr 20-05 Streetwise dag 2/2  
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Digitale jaarplanner  
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Een eitje hier, een eitje daar 
Wat je tijdens Pasen allemaal wel niet kunt tegenkomen 
in het bos… De kleuters hebben zich hierover verbaasd. 
Niet alleen lagen er overal lekkere paaseitjes, er liep ook 
nog eens een paashaas rond.   

 
Neutie schiet’n 
Vorige week woensdag werd er als vanouds weer neutie 
geschoten door de kinderen van de groepen 3 t/m 8. 
Onder begeleiding van opa’s en oma’s werd er fanatiek 
gestreden om iedere noot. We hebben genoten. 

 
Schoolfotograaf 
Afgelopen woensdag werden wij bezocht door de 
schoolfotografen. Deze dag liep, mede dankzij de 
organisatie door onze OV, op rolletjes! Binnenkort 
wordt u geïnformeerd over hoe het bestelproces in zijn 
werk gaat. 

Bezoek kamp Westerbork 
De groepen 7 en 8 hebben deze een bezoek gebracht 
aan voormalig kamp Westerbork. Deze jaarlijks 
terugkerende activiteit maakt altijd veel indruk op de 
kinderen en is een hele mooie aanvulling op onze 
geschiedenislessen. Er werd eerst een speurtocht 
gedaan in het museum en hierna wandelden ze naar het 
kamp. 

 
ANWB Streetwise 
Het wordt steeds drukker in het verkeer, er zijn stille 
(elektrische) voertuigen en onze mobiele telefoon zorgt 
vaak voor afleiding. Ook wij als school voelen ons 
verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw 
kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd 
om op donderdag 19 en vrijdag 20 mei naar onze school 
te komen.  Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, 
leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle 
leerlingen van de basisschool.  Professionele 
instructeurs komen naar onze school en geven 
verkeerstrainingen op maat. Thuis kunt u ook aan de 
slag met verkeersveiligheid, speel samen met uw kind 

de ANWB Streetwise Verkeersgame   
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Schoolvoetbal 
De jongens en meiden van onze groepen 7 en 8 deden 
vorige week mee aan het schoolvoetbaltoernooi van de 
gemeente Noordenveld. Met maar liefst 5 teams (3 
jongens- en 2 meisjesteams) werd er ten strijde 
getrokken. Naast dat er heel sportief gespeeld werd en 
het heel gezellig was, reikte er zelfs bij beide toernooien 
een team tot de halve finale, goed gedaan allemaal! 

 
Cultuurmenu groepen 3 | Viooltjesmuziek 
Vanaf maandag 16 mei gaan de kinderen van de 
groepen 3 een aantal weken kennismaken met de viool. 
In drie workshops van drie kwartier krijgen de kinderen 
uitleg over de viool en ontdekken ze uit welke 
onderdelen de viool is opgebouwd. Ook mogen de 
kinderen allemaal zelf spelen op een kinderviool. Een 
kinderviool is kleiner dan een viool voor volwassenen. 
Kinderen ervaren wat het betekent om een viool vast te 
houden, er geluid uit te krijgen met een strijkstok en 
bovenal plezier beleven aan het maken van muziek. 
 
Teamuitje 
Vorige week donderdag hadden wij ons teamuitje. Eerst 
gingen we op school aan de slag met allerlei 
groepsoverstijgende projecten rondom onze 
kernbegrippen en hierna deden we in Tolbert een 
fotospeurtocht. Een van de opdrachten was om met 
willekeurige voorbijgangers de polonaise te lopen, deze 
opdracht was aan deze juffen wel besteed. Het bleef 
nog lang onrustig…. 

 
Prettige vakantie! 
Namens het team wensen wij u allemaal een hele fijne 
vakantie. 
 

 
Kanaalstraat verhalen  
De stichting Herdenken Noordenveld heeft een 
tentoonstelling opgezet in K38 in de Kanaalstraat in 
Roden. De tentoonstelling bestaat uit informatieve 
panelen met daarop QR-codes die je via je smartphone 
brengen bij de verhalen en filmpjes die bij de panelen 

horen. Klik hier voor meer informatie  

 
Kleedjesmarkt op Koningsdag 
De Oranje stichting, de gemeente, een delegatie van de 
zakenkring Roden en een aantal enthousiaste 
vrijwilligers  organiseren op Koningsdag een 
kleedjesmarkt op de Albertsbaan. Hoe mooi is dat! Klik 

hier voor de flyer  

 
Avond4daagse 2022 
De Avondvierdaagse Roden komt snel dichterbij. Van 14 
tot en met 17 juni wordt er weer een groot wandelfeest 
georganiseerd. Als je dit jaar mee wil wandelen kan dit 
alleen door je van te voren in te schrijven. Het goede 
nieuws is dat je daar ruim de tijd voor krijgt. Deze week 
is de inschrijving geopend. Na je inschrijving zien we je 
graag aan de start op 14 juni. Vergeet niet te oefenen. 

Tot snel! Klik hier om in te schrijven  

In en uit de buurt 
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