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Radio 4 op bezoek 
Vorige week donderdag was Radio 4 bij ons op bezoek. 
Nadat Nastia een kort stukje gespeeld had op de piano, 
werden Lotte (koor), Nastia (orkest), juf Carolien 
(muziekcoördinator) en meester Bart (hoofd polonaise) 
geïnterviewd     Dit gebeurde allemaal onder toeziend 
oog van de groepen 7 en 8. Nastia speelde achteraf voor 
ons nog haar hele stuk, kijk deze hier 

 
Aan het eind van het interview mocht meester Bart zijn 
stem uitbrengen voor de Top 400. De keuze was 
gevallen op De grote poort van Kiev van Moessorgski. 
Deze muziek is gecomponeerd naar aanleiding van een 
schilderijententoonstelling. In de klas (of thuis) kun je 
deze muziek ook andersom gebruiken; teken maar eens 
wat je hoort.  

 
Afsluiting Kinderboekenweek 
Vandaag sloten de kinderen van de bovenbouw de 
Kinderboekenweek af met een voorleeswedstrijd. In 
iedere groep was al een voorleeskampioen gekozen en 
vandaag volgde de grande finale. Cedric, Juliet en Lily 
lazen de sterren van de hemel. Maar zoals bij elke 
wedstrijd kan er maar 1 de beste zijn. Lily is onze 
voorleeskampioen geworden. Lily mag meedoen aan de 
regionale voorleeswedstrijd. Goed gedaan allemaal! 
 
Onderstaand kunt u een kleine compilatie    zien van 
beelden van onze voorleeswedstrijd.  

 
Gaan met die banaan! 
Ook dit schooljaar mogen we de kinderen gedurende 20 
weken 3 dagen fruit of groente aanbieden (vanaf 17-
11). We zijn er erg blij mee dat dit gelukt is, want dit past 
bij de gezonde ambitie die we als school hebben.  

 
Agenda 
Vr 15-10 INFO #04 

Start herfstvakantie t/m 22-10 
Di 26-10 CM 7b/8a - Bezoek Groninger museum 

Ontdeklab groep 5a 
Wo 27-10 CM 8b - Bezoek Groninger museum 

Fietsencontrole 
Do 28-10 CM 7a - Bezoek Groninger museum 
Ma 01-11 CM 1-2: Experimenteren met kleur 
Di 02-11 CM 1-2: Experimenteren met kleur 

Ontdeklab groep 5b 
Vr 
 

05-11 INFO #05 

Digitale jaarplanner  

 
Overzicht coronamaatregelen 
Op de website van de school vindt u een overzicht 
met de meest recente coronamaatregelen.  
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Informatieavond 
Wat waren we allemaal blij dat het weer mocht en wat 
was het mooi om te zien hoe de kinderen aan de vaders 
en moeders lieten zien wat ze allemaal doen in de klas. 
Trotse ouders, trotse kinderen en trotse meesters en 
juffen, wat wil je nou nog meer? Mocht u nog met 
vragen zijn blijven zitten, schroom dan vooral niet om 
contact op te nemen met de leerkracht van uw kind. 

  
Algemene Ledenvergadering 
Onderstaand een uitnodiging voor de ALV van onze 
oudervereniging; 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
We hebben 9 november aanstaande weer een 
Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging. 
De vergadering vindt om 20:00 uur plaats op school. Alle 
ouders/verzorgers zijn hier van harte welkom! 
 
Agenda 
1. Opening, vaststellen agenda  
2. Notulen vergadering 29 oktober 2020  
3. Financieel jaarverslag  
4. Verslag kascommissie  
5. Nieuwe kascommissie  
6. Activiteiten jaarverslag  
7. Aantreden/aftreden bestuursleden  
8. Rondvraag  
9. Sluiting  
 
Hartelijke groet, 
Marije Bosma, voorzitter Ouderverenging 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Gezonde school en traktaties !?! 
Regelmatig krijgen we de vraag hoe het zijn van een 
gezonde school zich verhoudt tot de traktaties die 
worden uitgedeeld. We willen wel stimuleren om 
gezonde traktaties uit te delen, we gaan echter niet 
controleren of traktaties gezond zijn. Vraagt u zich af 
wat gezonde traktaties allemaal kunnen zijn, kijk dan 
bijvoorbeeld eens op gezondtrakteren.nl       of in het 
Hierdepiep-Hoera-boek        van Het Voedingscentrum.  

 

In en uit de buurt 

 
Kinderyoga 
In het kader van “Oktober kindermaand” kunnen 
kinderen van 7 t/m 12 een gratis workshop Kinderyoga 
volgen bij NovaStrada.  
 
Kinderyoga is vooral leuk om te doen en het werkt 
ontspannend. Kinderen komen steeds meer onder 
prestatiedruk te staan. Om lichaam en geest in balans te 
houden kan yoga een uitkomst zijn. Bij Kinderyoga gaat 
het er om de kinderen handvatten aan te reiken om bij 
zichzelf te kunnen blijven na alle indrukken van buitenaf. 
Dat is van belang voor kinderen van deze tijd. 
 
Tijdens de les wisselen souplesse, kracht en evenwicht 
in fysiek en mentaal opzicht elkaar af. Er zijn dynamische 
bewegingsmomenten en rustmomenten. De 
Yogahoudingen worden op speelse wijze, door middel 
van muziek of verhalende vorm aangeboden, zodat het 
aansluit bij de belevingswereld van het kind. 
Ademoefeningen en zintuigen prikkelen spelen een 
belangrijke rol. In de niet-competitieve sfeer kunnen 
kinderen hun gevoelens en fantasie naar voren brengen 
en zichzelf zijn. 
Klik hier voor meer info en om aan te melden.  
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Beweegdorp Norg | Mega-Speel-Dag in de Brinkhof 
 
Op dinsdag 19 oktober aanstaande organiseert 
Beweegdorp Norg een Mega-Speel-Dag, bedoeld voor 
kinderen van groep 1 t/m groep 8. 
 
Tussen 10:30 en 15:00 uur toveren we de sporthal van 
de Brinkhof in Norg voor één dag om tot een waar 
speelpaleis. We hebben diverse attracties geregeld, 
zoals springkussens, een pannakooi en stormbanen.    
 
In de dorpshuiszaal kunnen de kinderen kleuren, 
schminken, knutselen met pompoenen, oud-hollandse 
spelletjes doen en is er een ‘bioscoop’ om rustig bij te 
komen als je moe bent van het spelen. Tussen de 
middag komt goochelaar Lucas een optreden verzorgen. 
Hoe leuk is dat?! 
 
De kosten voor deelname aan de Mega-Speel-Dag 
bedragen € 6,00, inclusief ranja en een broodje 
knakworst. Aanmelden en betalen gaat bij voorkeur via 
www.activiteitenladder.nl; dit is mogelijk tot 15 oktober 
aanstaande. Daarna kun je spontaan langskomen en 
betalen aan de deur. Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met Afien Baving van Beweegdorp 
Norg via info@beweegdorpnorg.nl of 06-57133765. 
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