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Agenda
Vr 22-09
Ma 25-09
Di 26-09
Wo 27-09
Do

28-09

Vr 29-09
Ma 02-10
Di

03-10

Wo 04-10
Do 05-10
Vr

06-10
*

INFO #2
Studiedag* – Alle kinderen vrij
Rodermarkt – Alle kinderen vrij
Inleveren Jantje Beton-boekjes
Start Kinderpostzegels*
Audio-opname schoolorkest*
Cultuurmenu groepen 5: Massimo*
Cultuurmenu groepen 8: Lipland*
Cultuurmenu groepen 3: Viooltjesmuziek*
Informatieavond groepen 3 en 6
Informatieavond groepen 4 en 5
GMR-vergadering
Start Kinderboekenweek*
Staking – Alle deuren blijven dicht!*
Dag van de leraar
IVN-velddag: Bos natuurlijk*
Video-opname schoolorkest*
INFO # 3
Meer informatie in deze INFO

Rodermarkt 2017: Let me entertain you!
Vandaag wordt de laatste hand gelegd aan de praalwagen
voor de Rodermarktparade van morgen. De bouwgroep
had dit jaar twee doelstellingen, gezelligheid bij de bouw
en een hoop plezier voor de kinderen tijdens de optocht.
De eerste doelstelling heeft de bouwgroep ruimschoots
behaald. Eendrachtig wordt er door de ouders van onze
oudste kleuters gebouwd aan de Wildlands-wagen. Het
kan niet anders dan dat de tweede doelstelling morgen
behaald wordt, wij verheugen ons erop. Wij willen iedereen die heeft meegewerkt aan de wagen en die morgen op
de wagen zit of mee loopt, heel veel succes en plezier
wensen bij de optocht!
Klik hier voor meer informatie over de wagen.

INFO

22-09-2017

De deuren blijven dicht op 5 oktober!
Afgelopen woensdag heeft u een mail ontvangen over de
staking van 5 oktober aanstaande. De deuren van de
school blijven gesloten. Het is een rigoureuze maatregel,
maar wij vinden dat wij genoodzaakt zijn/worden om aan
deze staking deel te nemen. Wij gaan staken voor een
eerlijk salaris en een lagere werkdruk. Op de dag van de
leraar, waar wereldwijd aandacht wordt besteed aan de
positie van de beroepsgroep, juist op die dag vragen wij de
politiek om een investering in het primair onderwijs.
Hoognodig omdat een enorm tekort aan leraren dreigt.
Net als tijdens de vorig schooljaar gehouden prikactie,
hopen wij wederom op uw begrip.

Oktober Kindermaand: Wat een talent!
Vorige week woensdag was burgemeester Klaas Smit bij
ons op school voor de officiële opening van de Oktober
Kindermaand. Nadat hij door alle kinderen werd
toegezongen over al het talent dat er op onze school
aanwezig is, speelde hij met groep 6 een spannend
verjaardagsspel. De winnaars ontvingen uit handen van
de burgemeester de eerste exemplaren van het Oktober
Kindermaand boekje, waarin weer een heleboel
interessante, en vooral leuke, culturele activiteiten voor
kinderen staan.
Klik hier voor een videoreportage van ditisroden.nl.
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Schoolorkest
Vanaf de eerste week van dit schooljaar zijn de kinderen
van ons schoolorkest weer druk aan het repeteren voor de
Lang leve de muziekshow. Onder begeleiding van Gert
Meiborg en Marinus Scholten wordt er toegewerkt naar
de audio-opname komende donderdag in Studio GTI in
Assen. Een week later wordt op school de clip opgenomen.
Op 16 oktober strijden onze muzikale talenten tegen 2
andere basisscholen uit de provincie Drenthe om de
hoofdprijs: een optreden bij Het Kerst Muziekgala 2017
samen met de tot nu toe allergrootste schoolband van
Nederland. De show, onder begeleiding van Romy
Monteiro en Buddy Vedder, wordt op 25 november
uitgezonden op ZAPP.

Cultuurmenu
De komende week zal het cultuurmenu weer van start
gaan. De werkgroep CEN, cultuureducatie Noordenveld, is
er wederom in geslaagd een fantastisch programma
samen te stellen voor alle groepen. Komende donderdag
worden de groepen 5 bezocht door verhalenverteller
Massimo. Hij zal de kinderen eeuwenoude streekverhalen
vertellen, hiervan is hij zelf ooggetuige geweest… De
groepen 7 en 8 krijgen de voorstelling Lipland te zien. De
voorstelling Lipland staat in het teken van
vluchtelingenproblematiek. Aansluitend zal er door
vluchtelingenwerk een gastles worden verzorgd. Vanaf
maandag 2 oktober gaan de groepen 3 in drie workshops
leren hoe je een viool bespeelt. Iedere leerling krijgt een
kinderviool, waarop samen geoefend zal gaan worden.
Klik hier voor een uitgebreid artikel over het tot stand
komen van het Noordenveldse Cultuurmenu.
Voor in de agenda: Open podium
Dit schooljaar gaan alle groepen weer een open podium
organiseren om al hun talent ten toon te spreiden. Te
zijner tijd ontvangt u van de groepsleerkracht een
uitnodiging met de tijden.

Bos natuurlijk
De groepen 7 en 8 doen de komende periode mee aan het
IVN-project Bos natuurlijk. Het project bestaat uit
verschillende onderdelen, zoals een gastles op school, een
zwerftocht door het Drents Friese Wold, workshops over
onder andere paddenstoelen, kleine beestjes of eten uit de
natuur. Als klap op de vuurpijl wordt dit project afgesloten
met een presentatieavond in de Brinkhof in Norg.
Groep 8 op pad voor de Kinderpostzegelactie
Vanaf woensdag 27 september a.s. gaan ruim 160.000
schoolkinderen op pad om kinderpostzegels en andere
producten te verkopen. De leerlingen van groep 8 doen
hier aan mee. Ze zetten zich in voor kinderen die een
steuntje in de rug kunnen gebruiken: voor kinderen door
kinderen! Dit jaar sieren de personages van Jan, Jans en
de kinderen de kinderpostzegels.
Met de opbrengst worden kinderen in Nederland en in het
buitenland geholpen. Het gaat dan om het tegengaan van
kinderarbeid en kindhuwelijken of om kinderen die in de
vrouwen- of daklozenopvang wonen. De kinderen zetten
zich in voor een goed thuis voor alle kinderen.

Groep
Groep 4A
Groep 6A
Groep 8A
Groep 8B
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4B/5A
Groepen 1/2
Groep 5B
Groep 7A

Datum
1 november 2017
28 november 2017
17 januari 2018
31 januari 2018
21 februari 2018
7 maart 2018
11 april 2018
25 april 2018
16 mei 2018
30 mei 2018

Kinderboekenweek
De 63ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats
van 4 t/m 15 oktober 2017. Het thema van de
Kinderboekenweek van 2017 is griezelen, met als motto
Gruwelijk eng! We zullen hier in alle klassen weer
uitgebreid aandacht aan besteden, hoe, dat blijft voor nu
nog even geheim. Spannend…

We wensen onze leerlingen heel veel succes!
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In en uit de buurt
De Muziekwedstrijd start op 1 oktober!
Op 1 oktober start een gloednieuwe editie van De
Muziekwedstrijd! Deze landelijke online wedstrijd van het
Prinses Christina Concours daagt kinderen van 4 tot en
met 12 jaar uit om een filmpje van hun muziekoptreden in
te sturen, waarmee zij mooie prijzen kunnen winnen.
Ieder kind kan meedoen, alleen of samen met andere
kinderen en een filmpje insturen met de hele klas mag
natuurlijk ook! Het plezier in muziek maken staat
centraal. Klik hieronder voor de promofilm van deze
wedstrijd.

Informatieavond Dr. Nassau College
Op donderdag 28 september organiseert het Dr. Nassau
College Norg een informatieavond over Gepersonaliseerd
Onderwijs.
Zit uw zoon of dochter in groep 7 of 8, dan bent u van
harte welkom! De aanvangstijd is 19.30 uur.
Voor vragen verwijzen u naar onze website
www.dr.nassaucollege.nl of u neemt contact met ons op
via 0592-675750.
Dr. Nassau College Norg
Schoolstraat 1 te Norg

Onderzoek en Onderneem
Discozwemmen

Waar? Zwembad De Hullen
Wanneer? Zaterdag 30 september
Hoe laat? 19.00 uur – 21.00 uur
Entree? €3,50
Presentatie door Ultra-Dance
Voor alle basisschoolleerlingen met minimaal een
diploma A.
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