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INFO #3
Opnamedag videoclip*
IVN-velddag: Bos, natuurlijk!*
Cultuurmenu groepen 3:
Viooltjesmuziek
Groep 7A naar de Efteling
Handbal jongens groepen 8
Afsluiting Kinderboekenweek
Fietsencontrole*
Cultuurmenu groepen 3:
Viooltjesmuziek
Opnamedag Lang Leve de
Muziekshow*
Verkeersplaneet groepen 4B/5A
Cultuurmenu groepen 3A/3B/4A: De
centrale geheimenbank
Cultuurmenu groepen 4B/5A: De
centrale geheimenbank
Handbal meisjes groepen 8
Presentatie ‘Het bos Natuurlijk!’
Algemene Leden Vergadering
INFO #4
Meer informatie in deze INFO

Muziek, muziek en nog eens muziek
De afgelopen dagen werd er weer volop gemusiceerd in de
verschillende groepen. Onder andere violisten (groepen
3), fluitisten (groepen 4), trompettisten (groep 6) en
boomwhackers (groep 4B/5A) lieten hun klanken
schallen door de school. Daarnaast werd er voor De Lang
Leve de Muziek Show een geluidsopname gemaakt van het
nummer van ons orkest. Klik hier om deze fantastische
opname te beluisteren. Lees meer over De Lang Leve de
Muziek Show verderop in deze INFO.
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Staking 5 oktober
De stakingsoproep is in het primair onderwijs massaal
opgevolgd. Meer dan 90 procent van de scholen,
waaronder onze school, deed mee. De claim is helder: een
beter salaris en een lagere werkdruk. De politiek kan om
deze massale actie niet heen. Onder andere in het
Stadspark in Groningen hebben zich duizenden leraren,
schoolleiders, ondersteuners en bestuurders verzameld
om een nieuw kabinet duidelijk te maken dat er
geïnvesteerd moet worden in het primair onderwijs!

Kinderboekenweek Gruwelijk eng!
Schrik niet, vanaf afgelopen woensdag gebeuren er allerlei
enge dingen op onze school. Zo waren er twee heksen op
het schoolplein die met een geheimzinnige spreuk
allemaal spannende boeken tevoorschijn toverden. Dit
was tevens het startschot voor de strijd om de Gouden
Griffel en het Gouden Penseel. Wie schrijft het engste
verhaal en wie maakt de griezeligste tekening? Daarnaast
gaan we tijdens de voorleeswedstrijd op zoek naar de
beste voorlezer uit de groepen 7 en 8.

Vaste aanstelling Paulien Renkema
Zoals u weet keert Ria de Boer niet als
onderwijsassistente terug op De Poolster. Wij zijn blij om
u te kunnen melden dat Paulien Renkema vanaf heden
deze taken vast heeft overgenomen. Paulien is al
jarenlang naar alle tevredenheid aan onze school
verbonden, zij heeft deze vaste aanstelling helemaal
verdiend, nogmaals gefeliciteerd Paulien!
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De Lang Leve de Muziek Show
Nog een week en dan gaan we met bijna 70 personen
(orkestleden, broertjes, zusjes, leerlingen uit de groepen
6, 7 en 8, vaders, moeders, meesters en juffen) naar
Almere voor de opname van De Lang Leve de Muziek Show.
Wat vorig schooljaar begon met het insturen van een
filmpje, waarna we mochten auditeren in Sneek, krijgt nu
een vervolg met een waar muziekspektakel op de
televisie. De kinderen gaan in de studio strijden voor een
plekje in de finale. Vandaag werd er een videoclip
opgenomen in de Winsinghof. Wat een belevenis!

Uitslag MR verkiezingen
Hartelijk dank aan iedereen die de afgelopen week z’n
stem heeft uitgebracht op de kandidaten die zich
verkiesbaar hadden gesteld voor de 2 open posities in de
oudergeleding van de MR. Vandaag zijn de stemmen
geteld onder toeziend oog van de voorzitter van de
oudervereniging. Uiteindelijk zijn er 2 kandidaten die de
meeste stemmen hebben gekregen en deze zullen u gaan
vertegenwoordigen in de MR.



Greetje Hovinga
Mirjam Alting

Greetje en Mirjam, namens de gehele MR en directie
gefeliciteerd met jullie verkiezing en welkom in de MR.
Alle overige kandidaten, veel dank voor jullie
kandidaatstelling en bereidheid je op deze wijze in te
willen zetten voor onze school.

Rodermarkt 2017: Let me entertain you!
Het is al weer even geleden, maar wat zijn wij trots op
onze Rodermarktclub die het voor elkaar wist te krijgen
om de 1e en ereprijs in de wacht te slepen! Het Let me
entertain you is in alle opzichten geslaagd. Nogmaals van
harte gefeliciteerd allemaal!
Klik hier voor een uitgebreide fotoreportage.
IVN-velddag: Het bos Natuurlijk!
Vandaag vertrokken de leerlingen uit de groepen 7 en 8 al
op tijd naar het Drents Friese Wold. Onder begeleiding van
natuurexperts struinden ze ongeveer 2½ uur dwars door
het grootste bos van Noord-Nederland.
Na de struintocht volgden de leerlingen workshops in de
natuur. De workshops varieerden van hutten bouwen en
survivallen tot bospaddenstoelen ontdekken, kleine
beestjes zoeken en eten uit de natuur.
Op school verwerken de groepen het beleefde van deze
dag. De resultaten presenteren ze op woensdagavond 18
oktober in de Brinkhof in Norg aan ouders, grootouders
en andere geïnteresseerden.

Van de verkeerscommissie: Fietsencontrole
De dagen worden weer korter en vanaf november zal het
’s ochtends schemerig of zelfs donker zijn als de jeugd
weer naar school gaat. Tijd dus om te kijken of de
fietsverlichting het doet! Het is belangrijk dat iedereen op
een veilige fiets rijdt. Werkende verlichting en remmen
spreken natuurlijk voor zich, maar denk ook aan de juiste
maat fiets of hoogte van het zadel. Het is belangrijk om af
en toe de fiets van de kinderen na te kijken. De
verkeerscommissie van de school helpt hier graag bij.
Op vrijdagochtend 13 oktober zullen (verkeers-)ouders
op school zijn om de fietsen van de kinderen uit de
groepen 5 t/m 8 te controleren.
Op vrijdagochtend 20 oktober zijn de (verkeers-)ouders
weer aanwezig voor een hercontrole. De fietsen die niet
oké waren kunnen dan alsnog een sticker verdienen.
NB Wij zoeken (groot)ouders die ons op één of beide
ochtenden willen helpen. Zonder hulp van ouders is het
voor ons als verkeerscommissie niet mogelijk om de
controle te doen. Wie o wie wil ons hiermee helpen? Je
kunt je opgeven via het mail-adres:
willeke.barels@kpnmail.nl
Een beter verkeer en een betere veiligheid begint bij jezelf
dus doe allemaal mee!
Namens de verkeerscommissie
Willeke Barels, Gea Akker en Jolanda Zomer

In en uit de buurt
Tweede mega 4x4 voetbaltoernooi
In samenwerking met gemeente Noordenveld en in het
kader van ‘Noordenveld beweegt’, wordt woensdag 25
oktober voor de tweede keer een Mega 4×4
voetbaltoernooi gehouden.
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Iedereen kan zelf teams vormen met vriendjes en/of
vriendinnetjes van 4 of 5 personen. Verzin een originele
naam en geef je op. Er wordt gevoetbald op de velden van
VV Roden in de leeftijdscategorieën onder 7 jaar, onder 9
jaar, onder 11 jaar en onder 13 jaar. Iedereen mag
meedoen. Ook als je geen lid bent van een voetbalclub.
Klik hier voor de flyer. Hierin kun je informatie vinden
over hoe je je op kunt geven.
Kinderboekenweek bij boekhandel Daan Nijman
Workshop - Charlotte Dematons
Illustratrice Charlotte Dematons komt naar Roden!!
Zij is bekend van de prachtig geïllustreerde
prentenboeken: Sinterklaas, De gele Ballon en Nederland.
Charlotte Dematons komt op zaterdag 7 oktober bij ons
langs.
Ze neemt ons mee op reis door haar prachtige boeken. Er
is zoveel te zien. En als je denkt dat je alles hebt gezien
ontdek je steeds weer iets nieuws.Ze komt vertellen,
signeren en misschien maakt ze ook wel een prachtige
illustratie voor jou!
Datum: 7 oktober
Aanvang: 14:30 uur
Locatie: Boekhandel Daan Nijman
Provinciale Jeugdorkestendag ‘Symfonica in D’!
Doe mee met de Provinciale Jeugdorkestendag ‘Symfonica
in D’! op 4 november 2017 in het Atlas Theater, Emmen.
Het thema van de dag is ‘Dieren’ Je kunt je nu aanmelden!
De Provinciale Jeugdorkestendag ‘Symfonica in D’ is een
dag waar iedereen die een instrument bespeelt aan mee
kan doen. Het doel is: Samen muziek maken! Het
muziekstuk dat gespeeld wordt is “Het Carnaval der
Dieren” van componist Camille Saint-Saëns. Het spelen in
dit orkest is een unieke ervaring!
Datum: zaterdag 4 november 2017
Tijd: 9.30 -17.00 uur
Locatie: Atlas Theater, Emmen
Aanmelden t/m 20 oktober 2017
via: www.symfonicaind.nl/inschrijfformulier
Kosten deelname: € 7,50
Zpannend Zernike
Het weekend van 14-15 oktober staat in het teken van
wetenschap en techniek. Onder de noemer 'Zpannend
Zernike' is er op deze dagen van alles te beleven in
Groningen. Op zaterdag in de binnenstad van Groningen,
op zondag op de Zernike Campus. Zelf proefjes doen, er
zijn demonstraties, je kunt praten met echte
wetenschappers, ontdekken en naar boeiende verhalen
luisteren. Toegang is overal gratis.
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