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Start schooljaar 
En toen was het zover; voor de een de eerste dag op De 
Poolster, voor de ander de eerste dag van het laatste 
schooljaar, voor de een de eerste dag aan een eigen 
tafeltje, voor de ander voor het eerst naar een lokaal op 
de verdieping, kortom; voor iedereen was het maandag 
in meer of in mindere mate wel weer een beetje 
spannend om naar school te gaan. Inmiddels zijn we 
allemaal weer gewend en wordt er weer geleerd en 
plezier gemaakt als vanouds.   
 
Vorige week vrijdag vond ons eigen openingsconcert 
plaats. Welkom geheten door de onderbouw (zie foto) 
werd het een mooie gezamenlijke start van het 
schooljaar. Het hoogtepunt was het samen zingen van 
ons schoollied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leefstijl | De groep? Dat zijn wij! 
Naast een grote gezamenlijke groepsvormende 
activiteit (het openingsconcert), worden er in de klassen 
ook allerlei activiteiten gedaan om elkaar beter te leren 
kennen. Grotendeels gebeurt dit met behulp van onze 
methode voor het aanleren van sociale vaardigheden; 
Leefstijl. Met behulp van Leefstijl worden leerlingen 
bewust gemaakt van de normen en waarden in de 
maatschappij. Dit leren ze niet op een theoretische 
manier maar in de praktijk. Samen met klasgenoten 
doen leerlingen allerlei activiteiten en opdrachten die 
het besef van ‘goed met elkaar omgaan’ versterken. Bij 
de start van dit schooljaar staat in alle groepen het 
creëren van een goede groepssfeer centraal. Als de 
sfeer goed is, voelen kinderen zich beter op hun gemak: 
zowel bij elkaar als bij hun leerkracht. Thema 1 heet dan 
ook heel toepasselijk De groep? Dat zijn wij! 

 
Verkeersbrigadiers 
Vlak voor de start van het schooljaar heb ik u gemaild 
namen de verkeersbrigadiers, zij waren naarstig op zoek 
naar versterking. Inmiddels is het gelukt om het rooster 
weer helemaal te vullen en worden de kinderen iedere 
dag geholpen bij de oversteek, heel fijn!  
 
 
 
 

 
Agenda 
Vr 03-09 INFO #01 
Ma 06-09 Kennismakingsgesprekken week 2 

CM 6a-6b: Blow it away! 
Do 09-09 CM 3 t/m 5: Orgelproject Peize 

CM 5-6: Hedendaagse dans 
Vr 10-09 CM 3 t/m 5: Orgelproject Peize 
Ma 13-09 CM 6a-6b: Blow it away! 
Di 14-09 Ontdeklab groepen 3 

Vergadering MR 
Wo 15-09 Start Jantje Beton groepen 4 t/m 7 
Do  16-09 CM 5-6: Hedendaagse dans 

Vergadering OV 
Vr 17-09 CM 6a-6b: Blow it away! 

INFO #02 
Za 25-09 Rodermarktparade 
Ma 27-09 Studiedag team 
Di 28-09 Rodermarkt 
   

Digitale jaarplanner  

 
Overzicht coronamaatregelen 
Op de website van de school vindt u een overzicht 
met de meest recente coronamaatregelen.  
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Bouw vordert gestaag! 
Nog maar 3 weken en dan is het al bijna tijd voor de 
scholenparade. Sinds 16 augustus wordt er in de 
Halsema Hal hard gebouwd om iets moois voor de 
kinderen van groep 3 te maken. 21 augustus was er een 
goed bezochte Kick-off op school waar het kernteam 
alles heeft toegelicht. 
 
Elke maandag, dinsdag en woensdag wordt er door vele 
ouders geknutseld en gezaagd aan onze creatie Vlieg 
met ons mee. Ook het kleding- en kleinkunst team zit 
niet stil om straks alles er tip top uit te laten zien. 
 
Zin om te helpen? Dat mag uiteraard! Naast het de 
handen uit de mouwen steken kunnen we ook financieel 
gezien alle steun goed gebruiken. Een gift aan ons kan 
heel makkelijk via https://rodermarktwagen.nl/doneren  
 
Alvast bedankt en tot ziens! 

 
Het ontdeklab vliegt mee 
De kinderen gaan niet alleen de lucht in op de wagen, 
maar ze gaan ook tijdens het ontdeklab de komende 
weken experimenteren met van alles wat met lucht te 
maken heeft. Juf Inge en meester Bart zijn samen met 
ICT-vaders Patrick en Elvin van alles aan het 
voorbereiden. Het belooft een luchtig spektakel te 
worden.  

  
Ontruimingsoefening 
Afgelopen dinsdag hebben we een ontruimingsoefening 
gehouden. Onder leiding van onze BHV’ers waren de 
kinderen binnen no time de school uit. Ondanks dat we 
hopen dat het nooit nodig zal zijn, is het goed dat 
iedereen weet hoe er gehandeld moet worden in 
noodsituaties.    
 
 
 
 
 

Nijntje Beweegdiploma 
Vorige week zijn de kleuters gestart met de Nijntje—
beweeg-lessen. Het  Nijntje Beweegdiploma is een serie 
beweeglessen waarin de kinderen wekelijks speelplezier 
hebben en tegelijkertijd alle essentiële basisvormen van 
bewegen leren. Kortom, het is een combinatie van 
plezier met een flinke dosis gezonde ontwikkeling. 20 
weken lang gaan zij gymmen met óf de gymjuf van 
Statera        óf  de instructeurs van HN Sportevents   

 
Een nieuwe reis 
De groepen 3 t/m 8 zijn na de zomervakantie gestart 
met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie. Een 
projectgroep, bestaande uit meerdere leerkrachten uit 
verschillende groepen, heeft vorig schooljaar onderzoek 
gedaan naar welke methode het best bij onze school 
past. De keuze is uiteindelijk, uiteraard in samenspraak 
met het team, gevallen op Blink Wereld.   
 
Binnen deze nieuwe methode ligt de nadruk meer op 
onderzoekend leren en ontdekkend leren. Het streven 
is om de leerlingen zelf na te laten denken en zelf de 
wereld om zich heen te laten ervaren en ontdekken. Dit 
allemaal zodat ze actief hun kennis vergroten. 
 
Voor het team is het nu onderzoeken en ontdekken hoe 
ze zo optimaal met de methode kunnen werken.  

 
Cultuurmenu 3-5 | Pijpen zoeken met Piet Prestant 
Onze groepen 3 t/m 5 gaan volgende week naar de kerk 
in Peize om hier kennis te maken met het orgel. Sietze 
de Vries, Organist van de Martinikerk en 
hoofdvakdocent orgel aan het Prins Claus 
Conservatorium, zal het orgel bespelen tijdens de 
lessen. Dit project is eerder uitgevoerd, in dit artikel 
kunt u hier meer over lezen 
 
Cultuurmenu 4a-4b | AMV-lessen 
Vandaag zijn de kinderen van de groepen 4 begonnen 
met hun AMV-lessen. Vanaf nu komt juf Corien iedere 
vrijdag om de kinderen spelenderwijs kennis te laten 
maken met muziek. De kinderen gaan zingen, muziek 
maken en luisteren, bewegen en dansen. Ze ontvangen 
zo een brede algemene muzikale vorming, die een 
goede basis vormt om verder te gaan met muzieklessen 
voor een specifiek instrument.  
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Cultuurmenu 5-6 | Hedendaagse dans 
De groepen 5 en 6 hebben de komende donderdagen 
twee danslessen van danseres en kunstenaar Miranda 
van Toor. In deze lessen worden kinderen gestimuleerd 
om creatief te denken. Ze leren improviseren door hun 
fantasie te gebruiken en hoe basisprincipes uit de 
moderne danstechniek hierbij kunnen helpen. De 
kinderen gaan dansen op bekende, vlotte muziek, maar 
maken ook kennis met onbekendere muziekgenres. 
 
Cultuurmenu 6a-6b | Blow it away! 
Het getrompetter schalde afgelopen maandag weer 
door de school. De groepen 6 doen deze periode onder 
begeleiding van meester Pieter de Jong mee aan een 
blazersproject. Het doel is dat de leerlingen 
spelenderwijs de basisvaardigheden van het 
blaasinstrument leren en kennis maken met de 
blaasmuziek. De leerlingen gaan zelf aan het blazen en 
ervaren hoe je op een blaasinstrument moet spelen. 

 

In en uit de buurt 

 
Drentse uitmaand 
Drenthe ademt cultuur. In ons historische 
cultuurlandschap vind je unieke locatievoorstellingen en 
beeldende kunstmanifestaties, bijzondere 
(amfi)theaters, kleurrijke festivals en ruim 50 musea. In 
september start in Drenthe het nieuwe culturele 
seizoen en kun je tijdens de Drentse Uitmaand genieten 
van muziek, dans, voorstellingen en evenementen. Het 
uitgelezen moment om kennis te maken met het kunst- 
en cultuuraanbod in de Oerprovincie  

 
 
 
 
 

Activiteiten Dorpshuus Nijroon 
Zaterdagmiddag 4 september van 14.00 tot 16.00 uur 
start ‘t Dorpshuus NijRoon het nieuwe seizoen met een 
inloopmiddag. 
 
Het bestuur en de activiteitencommissie van het 
dorpshuis willen jullie kennis laten maken met tal van 
activiteiten die in Nieuw-Roden plaatsvinden. Denk 
daarbij aan klaverjassen, biljarten, toneel en de zang 
repetities. Daarnaast zullen Vrouwen van Nu, 
Dorpsbelangen en de Baptisten gemeente aanwezig zijn 
om informatie te geven over hun activiteiten. 
 
Omdat we meedoen aan de pilot functieverbreding 
Kunst en Cultuur van de provincie Drenthe hebben voor 
het komende seizoen een programma samengesteld 
dat we u willen presenteren. Wil je ook meedenken over 
het programma of heb je ideeën over Kunst en Cultuur 
neem dan contact met ons op. 
 
Zelf kunnen bezoekers die middag ook muzikaal aan de 
slag bij ‘ De Rijdende Popschool’. Ze komen langs met 
een busje vol instrumenten en leren jong en oud de 
eerste beginselen van b.v. het bespelen van een gitaar 
of slagwerk. Gezamenlijk wordt er popmuziek gespeeld. 
Ook bieden we een open podium voor iedereen die zelf 
iets ten gehore wil brengen. Hiervoor graag even bellen 
met 06 21237634, het  nummer van het betreffende 
activiteitencommissielid.  
 
De bijeenkomst aan de Roderweg 86 in Nieuw-Roden zal 
zowel binnen als buiten gehouden worden en we zullen 
de huidige RIVM maatregelen in acht nemen. 
We ontvangen jullie graag met koffie/thee en een 
lekkernij. 
 
Het voorlopige programma voor de culturele 
activiteiten in ’t Dorpshuus vindt u hier  
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