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Blow it away! 
In 4 lessen leerden de kinderen van de groepen 6 in de 
afgelopen periode de basisbeginselen van het bespelen 
van een blaasinstrument. Vorige week dinsdag sloten de 
kinderen dit groots af met een heus concert. Samen met 
het jeugdorkest van muziekvereniging Oranje maakten de 
kinderen er een fantastische show van.  Klik hieronder 
voor een filmpje van het daverende slot.  
 

Foto: www.marl1fotografie.nl  
 
De feestplaneet! 
Al weken zijn de kinderen van groep 8 aan het oefenen 
voor hun afscheidsmusical De feestplaneet. Met onder 
andere Robo Robot, professor Snorremans, juf Keet en 
vlogster Maan op het podium belooft het een waar 
spektakel te worden. Spannend hoor, wij wensen de 
leerkrachten en de kinderen heel veel succes met de 
laatste loodjes, zet hem op! 
 
Net zoals de afgelopen jaren, zullen de kinderen optreden 
in Peize bij Boonstra. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 
gaan hier dinsdagochtend op de fiets naartoe.  
 

 
Sportdag onderbouw 
Ondanks de hitte beleefden de kinderen van de groepen 1 
t/m 4 afgelopen dinsdag een heerlijke sportdag. We 
startten ’s ochtends met de hele school met een warming-
up, voor zover dat nodig was, op de Pasapas. Hierna werd 
er op de sportvelden en in de gymzaal volop bewogen. De 
cooling-down bestond uit een heerlijk ijsje, mogelijk 
gemaakt door de Albert Heijn. Mede dankzij de 
sportdagcommissie en de ‘hulpkinderen’ uit groep 6 werd 
het een fantastische ochtend. 

 
Wisselmiddag 
Aanstaande woensdagmiddag vindt de wisselmiddag 
plaats. Alle kinderen, ook diegene die bij de start van 
volgend jaar gaan instromen, gaan dan van 12.45 uur tot 
14.00 uur een kijkje nemen in hun nieuwe klas bij hun 
nieuwe juf of meester. Spannend… (maar ook leuk 
natuurlijk!) Klik hier voor de eerder verspreide 
themabrief organisatie, hierin vindt u ook een nieuwe 
plattegrond. 
 
E-waste Race 
Wellicht heeft u in ons Klokhuis de grote bakken met oude 
elektrische apparaten zien staan. Er werd al even 
gefluisterd dat we een nieuwe dependance van de 
afvalstort waren geworden, maar dit is zeker niet het 
geval. De kinderen van groep 6 hebben namelijk de 
afgelopen periode allemaal recyclebare elektrische 
apparaten verzameld. Middels de E-waste Race wordt het 
inzamelen van elektronisch afval leuker en gemakkelijker 
gemaakt. In Nederland wordt slechts 45% van de totale 
hoeveelheid elektronisch afval gerecycled. Zo gaan 
waardevolle materialen verloren voor hergebruik.  De 
kinderen zijn uiteindelijk 3e geëindigd in het 
Noordenveldse E-waste klassement. Goed gedaan 
allemaal!  

 
Agenda 
Vr 28-06 INFO #19 
Ma 01-07 Oudergesprekken wk 2 – Groep 1 t/m 7 
Di 02-07 Afscheidsmusical groep 8 
Wo 03-07 Wisselmiddag 12.45 uur – 14.00 uur 
Vr 05-07 Rapport 2 mee 
Ma 08-07 Schoolkamp groep 8 ⋙ 
Do 11-07 Schoolkamp groep 8 ⋘ 
Vr 12-07 INFO #20 

Start zomervakantie om 12.00 uur 
   

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 
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Open podium groepen 1&2 
In een volgeladen gymzaal traden de kinderen van de 
groepen 1 & 2 vandaag op. Ze maakten er met elkaar een 
groot feest van, zo werd er onder andere gezongen, 
gedanst en muziek gemaakt, wat een talent! Goed gedaan 
allemaal! 

 
Ik heb radijsjes, hele mooie! 
Zoals u heeft kunnen lezen in INFO #16, hebben de 
kinderen van de groepen 3 & 4  tijdens hun groei- en 
bloeiproject van alles geplant in onze moestuintjes. 
Gisteren konden de kinderen voor het eerst oogsten; 
heerlijke radijsjes en sla! Nadat alles vakkundig was 
schoongemaakt en in stukjes gesneden, genoten de 
kinderen van hun salade. 

 
Proficiat juf Suzanne 
Afgelopen dinsdagmiddag is juf Suzanne geslaagd voor 
haar opleiding tot specialist jonge kind. Van ons kreeg juf 
Suzanne al een uitstekend, maar ook van haar opleiding 
ontving zij voor haar meesterstuk en onderzoek een 
uitstekend, een unicum!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In en uit de buurt 

 
VakantieBieb geopend! 
Lekker lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb-app 
neem je meer dan 50 e-books overal met je mee. Er is van 
alles wat: spanning, chicklit, literatuur en informatief. 
 
De VakantieBieb is vanaf 1 juni geopend voor kinderen en 
jongeren. Op 1 juli komen de e-books voor volwassenen 
erbij. Alvast veel leesplezier! 

 
Festival Roden proeft! 
Festival Roden Proeft is een jaarlijks terugkerend festival 
in het centrum van Roden en op specifieke locaties. 
Tijdens dit festival willen we je laten proeven van al het 
moois wat de wereld te bieden heeft op het gebied van 
dans, muziek, cultuur en natuurlijk eten & drinken. 
Proeven met heel je lichaam en met al je zintuigen is het 
doel. Festival Roden proeft wordt de ultieme 
smaaksensatie. 
 
Festival Roden Proeft werkt samen met de gemeente 
Noordenveld om het themajaar van de gemeente uit te 
dragen. Hierdoor krijgt Festival Roden Proeft elk jaar een 
ander thema en zal dan ook geen enkele editie hetzelfde 
zijn. Het themajaar van 2019 is ‘Kleine Kernen’. 
Klik hier voor meer informatie. 
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