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Het aftellen kan beginnen 
Nog een dikke week en dan is het zover! Na een jaar 
uitstel mogen de kinderen van de groepen 3 zaterdag 25 
september op de Rodermarktwagen plaatsnemen. Vol 
trots kijken wij vanaf een afstandje toe hoe de ouders er 
een fantastische wagen voor hun kinderen van maken. 
Eendrachtig wordt er gewerkt aan een wagen met het 
thema In de lucht.  
 
Het thema komt deze weken ook terug in de klas. Zo 
hebben de kinderen onder andere allemaal luchtige 
ontdeklab-opdrachten gedaan; vliegtuigen kleuren met 
augmented reality, ballonnen weg laten schieten, 
parachutes laten vliegen en met behulp van luchtdruk 

een raket op het dak schieten. ≫ 
 
 
Er vonden kennismakingsgesprekken plaats, de groepen 
1 en 2 hadden allemaal kleurenmonsters in de klas, de 
groepen 3 tot en met 5 gingen naar Peize voor een 
orgelproject, de plusklassen zijn weer gestart, de 
groepen 6 trompetterden én dansten, de groepen 5 t/m 
8 zijn gestart met een nieuwe    
 
Ontdeklab | Als een raket! 
De groepen 3 beten het spits af, zij mochten de 
afgelopen weken aan de slag met opdrachten uit het 
ontdeklab. Kleurplaten met augmented reality, pijl en 
boog schieten 
 
 
 
 
 

 

≫ Als klap op de vuurpijl kregen we afgelopen dinsdag 
ook nog eens bezoek van een echte drone-piloot. Stefan 
Wendel nam de kinderen met zijn drone mee de lucht 
in rondom de school voor een speurtocht 2.0. Er waren 
namelijk allemaal letters verstopt waarmee de kinderen 

een woord konden maken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkeersafspraken 
Om de verkeersstromen rondom school in goede banen 
te leiden hebben we met elkaar een aantal belangrijke 
afspraken gemaakt. Hierbij kunt u onder andere denken 
aan de afspraken rondom het eenrichtingsverkeer en de 
kiss-and-ride-zone. U kunt de verzameling vinden op de 
website van de school   Wilt u de afspraken ook 
doorspreken met bijvoorbeeld opa’s en oma’s die uw 
kind komen brengen?    

 
Agenda 
Vr 17-09 INFO #02 
Za 25-09 Rodermarktparade 
Ma 27-09 Studiedag team 
Di 28-09 Rodermarkt 
Wo 29-09 De grote rekendag 

Jantje Beton Groepen 4 t/m 7 ≪ 
Kinderpostzegels - Groepen 8 ≫ 

Vr 
 

01-10 INFO #03 

Digitale jaarplanner  

 
Overzicht coronamaatregelen 
Op de website van de school vindt u een overzicht 
met de meest recente coronamaatregelen.  
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Leerlingenraad 
Vorige week dinsdag heeft de leerlingenraad voor het 
eerst dit schooljaar bij elkaar gezeten. De nieuw 
geformeerde raad sprak samen met meester Bart en juf 
Inge over onder andere de nieuwe methode voor 
wereldoriëntatie, de organisatie van de 
informatieavond en het speelgoed op het plein. 
Afsluitend konden de kinderen direct de daad bij het 
woord voegen, samen verdeelden ze de banden over 
onze beide pleinen.  

 
Cultuurmenu 3-5 | Pijpen zoeken met Piet Prestant 
Vorige week vrijdag gingen de kinderen van de groepen 
3 tot en met 5 naar de kerk van Peize voor het 
orgelproject; Pijpen zoeken met Piet Prestant. Tijdens 
deze co-productie van Stichting Mariahoeve (uit Peize) 
en organist Sietze de Vries werden de kinderen 
getrakteerd op het verhaal van Piet Prestant. Een 
verhaal dat helemaal gelardeerd was met orgelmuziek 
natuurlijk. Twee orgelelfjes (die ons wel bekend 
voorkwamen…) demonstreerden de verschillende 
pijpen en zongen samen met de leerlingen een passend 
lied. Na afloop mochten alle leerlingen boven bij het 
orgel kijken en... samen met de organist spelen. Wij 
willen de ouders bedanken die mee zijn geweest. 

Uitgestelde aandacht 
Wellicht heeft u uw kind wel eens horen vertellen over 
een blokje op de tafel. Deze wordt gebruikt bij het 
zelfstandig werken, dit hoeft trouwens niet altijd alleen 
te zijn, dit kan ook in een tweetal of in een groepje. 
Tijdens het zelfstandig werken is juf of meester niet 
altijd beschikbaar, we streven ernaar dat de kinderen 
zich steeds beter zelf weten te redden. Om deze 
zelfredzaamheid te vergroten gebruiken wij het blokje, 
deze heeft twee kleuren en een vraagteken.  Wanneer 
de kinderen bijvoorbeeld een vraag hebben tijdens het 
zelfstandig werken, leggen ze het blokje op het 
vraagteken en kunnen ondertussen verder werken. De 
leerkracht loopt op gezette tijden rond en helpt het kind 
(wanneer dit nog nodig is) verder. Het gebeurt zeer 
regelmatig dat wanneer de kinderen een vraag hebben, 
deze zichzelf ook weer oplost wanneer er verder 
gewerkt wordt. Ook kan het kind middels het rode 
rondje op het blokje aangeven dat het niet gestoord wil 
worden of middels het groene rondje dat het juist wel 
wil samenwerken.  
 

Dus niet; vinger omhoog als het even niet lukt en 
wachten tot meester of juf je uit de brand helpt. 

 
Maar; zelf verantwoordelijkheid dragen en wanneer 
het nodig is hulp krijgen van een medeleerling of 
meester of juf.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jantje Beton-loterij 
Ook dit jaar doen we weer mee aan de Jantje Beton-
loterij. De leerlingen van de groepen 4 t/m 7 gaan op 
pad om lootjes te verkopen met 
machtigingsformulieren EN online via de Tikkie jij bent 
‘m!-actie. De helft van de opbrengst kan de school 
besteden aan het schoolplein, buitenlessen, of 
speelactiviteiten. De andere helft is voor projecten van 
Jantje Beton. Hierbij krijgen kinderen in kwetsbare 
speelposities extra aandacht. Zoals kinderen met een 
beperking. Samen zorgen we ervoor dat meer kinderen, 
meer kunnen spelen. 
 
Iedereen die een lot koopt, stimuleert spelen tijdens en 
na schooltijd. Het schoolplein biedt kinderen goede 
mogelijkheden om tijdens en na schooltijd actief te zijn 
en hun batterij op te laden. Het schoolplein staat zelfs in 
de top 3 van favoriete plaatsen om te spelen. Een 
belangrijke (speel)plek dus! 
 
Heb je nog vragen over de Jantje Beton Loterij?  
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Voorlezen aan de kleuters 
Wij hechten veel waarde aan leesplezier en een 
terugkerend onderdeel hiervan is het voorlezen aan de 
kleuters. De kinderen van groep 7a hebben de 
afgelopen weken op de vrijdagen voorgelezen. Wat een 
feest! 

 
Samen op onderzoek 
De kinderen van groep 7b gingen deze week naar buiten 
voor hun aardrijkskundeles uit onze nieuwe methode 
Blink. Het ging over het ontstaan van Nederland. Alle 
kinderen kregen een ijsklontje om in het zand te duwen. 
En dan maar kijken wat er gebeurt… en als ijs gesmolten 
is…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In en uit de buurt 

 
Zwaluwen jeugdactiedag  
Gewoon lekker kunnen voetballen, voor de meeste 
jongeren is dat de gewoonste – en de leukste – zaak van 
de wereld. Helaas is het niet voor iedereen 
vanzelfsprekend dat zij kunnen voetballen. Daarom 
steunt de Zwaluwen Jeugd Actie onder andere het 
aangepast voetbal van de KNVB. Het motto van de 
Zwaluwen jeugdactie: ‘De Jeugd voetbalt voor jongeren 
met een beperking!’. 
 
De KNVB wil dat iedereen kan genieten van voetbal en 
het verenigingsleven. Ook jongeren met een beperking. 
De KNVB zet zich hier dan ook met hart en ziel voor in. 
 
Waar? Bij vv ONR 
Wanneer? Op 18 september vanaf 10:00 uur 
Wat? Een instuif met voetbalspelletjes voor alle 
kinderen die willen voetballen! 
 
Klik hier voor meer informatie    
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