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Open podium groep 3b 
Afgelopen woensdag mochten de kinderen van groep 3B 
optreden voor hun (groot)ouders en de ‘omliggende’ 
groepen (3a en 4a). Onder leiding van juf Paula en juf Kim 
maakten de jongens en meisjes er een groot feest van! 

 
Natte voeten 
De afgelopen natte periode hadden wij weer veel 
wateroverlast op het plein. Waar het nog erg leuk is 
wanneer de kinderen een irrigatienetwerk aanleggen in 
de zandbak, is de lol er bij een volledig natte outfit wel snel 
af. Geert Barels heeft vorige week donderdag als 
noodoplossing een aantal grindputten gegraven, 
ondertussen zijn wij met de gemeente in gesprek over een 
meer duurzame oplossing. Ook voor de groei en bloei van 
planten en bomen is het van belang om het fundament 
eerst goed op orde te krijgen. De plannen voor het verder 
vergroenen van ons schoolplein zijn hierdoor eerst op een 
lager pitje gezet. In deze nieuwsbrief kunt u onder andere 
lezen welke ontwikkelingen er verder zijn op het gebied 
van het groene schoolplein. 

 
Open Huis 
Op 21 februari openen wij de deuren voor alle ouders 
waarvan het kind in het schooljaar 2018-2019 4 jaar 
wordt. In twee sessies, startend om 8.45 uur en 10.45 uur, 
hopen wij een zo compleet mogelijk beeld te geven van 
onze school. Wellicht kent u ouders die op zoek zijn naar 
een school voor hun kind, attendeer ze dan op ons Open 
Huis. 

 
Maestro Polaris 
Ondanks dat de kruitdampen van de vorige editie nog 
maar net zijn opgetrokken, gaan we het orkest weer nieuw 
leven inblazen. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 
hebben de afgelopen periode de mogelijkheid gekregen 
zich in te schrijven voor alweer de 10e editie van dit 
muziekfestijn, met als hoogtepunt een optreden in De 
Winsinghof. De muziekouders gaan nu de muziekgroepjes 
formeren waarna het repeteren kan gaan beginnen.  
 
Naast het orkest, wordt er als vanouds ook een schoolkoor 
geformeerd. Onder leiding van juf Carolien wordt er een 
liedrepertoire voorbereid dat in de Winsinghof ten gehore 
gebracht zal gaan worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
Vr 09-02 INFO #11 
Ma 12-02 Basketbaltoernooi groepen 8 
Di 13-02 Bijeenkomst GMR 

Informatieavond groepen 1/2 

Wo 14-02 Staking, de deuren blijven dicht! 

Do 15-02 Aftrap Rodermarktwagen 
Wo 21-02 Voorleesratatouille*  

Open Huis* 
Open podium groep 3a 
OV-vergadering 

Do 22-02 Movie Night groepen 5 t/m 8 
Vr 23-02 INFO #12 

Start voorjaarsvakantie t/m 01-03 
 * Meer informatie in deze INFO 
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Cultuurmenu | Dance, dance, dance! 
De groepen 4b/5a, 5b en 6a hebben de afgelopen periode 
wat afgedanst. In 3 sessies kregen de leerlingen dansles 
van Miranda van Toor. De kinderen hebben een hoop 
geleerd in deze terugkerende activiteit binnen het 
Noordenveldse Cultuurmenu. Op donderdag 1 februari 
sloten zij deze lessen af met een voorstelling voor een deel 
van de kinderen van onze school. Klik hieronder voor een 
uitgebreide impressie. 

 
Cultuurmenu | Zwanenmeer 
De groepen 1 en 2 zijn gisteren naar Het Zwanenmeer 
geweest. In deze dansvoorstelling, gecombineerd met 
schimmenspel, werd het wereldberoemde Zwanenmeer 
van Tsjaikovski gespeeld. Met veel fantasie en humor 
vertaalden choreografen Jördis Cordua en Regina Magnus 
het beroemdste ballet aller tijden naar de belevingswereld 
van jonge kinderen. Klik op de afbeelding voor onder 
andere foto’s van de meet en greet na afloop van de 
voorstelling. 

 
Cultuurmenu | Elektruck 
De groepen 7 en 8 mochten afgelopen donderdag allemaal 
naar de Elektruck. In een oude stadsbus die op onze 
parkeerplaats stond, mochten onze kinderen aan de slag 
als echte beat creators. Samen hebben de kinderen hele 
mooie ringtones gecomponeerd.  

Groen schoolplein 
Zoals u weet zijn wij vorig jaar gestart met het vergroenen 
van ons schoolplein. Dit houdt vooral in dat wij ons nu al 
groene schoolplein, gaan verrijken met allerlei educatieve 
elementen door middel van projecten. In twee jaar tijd 
komen alle groepen aan bod om een groen element aan 
ons plein toe te voegen. Met behulp van een groep 
enthousiaste ouders zetten wij verschillende projecten 
uit, waarin we ernaar streven om de leerlingen 
medeverantwoordelijk te maken voor het plein en om het 
onderwijs deels naar buiten te brengen. De groepen 3 zijn 
bijvoorbeeld dit jaar gestart met het planten van bollen. U 
kunt hieronder meer lezen over de lopende projecten. 
 
Groen schoolplein | Loose parts 
De leerkrachten van de groepen 1 en 2 zijn zich vanaf de 
start van het schooljaar aan het verdiepen in zogenaamde 
loose parts. Buiten zijn de mogelijkheden van materialen 
vaak al vastgelegd in speeltoestellen en andere elementen 
in de omgeving. Kinderen bedenken daar al van alles bij, 
maar er is nog meer mogelijk wanneer er meer uitgegaan 
wordt van ‘losse dingen’. Hierdoor krijgen de kinderen 
meer mogelijkheden om echte ontdekkingen te doen. Een 
mooi voorbeeld van het spelen met deze ‘loose parts’ 
zagen we een aantal weken geleden toen er in het 
speellokaal met fruitdozen fantastische bouwwerken en 
hindernisbanen ontstonden. 

 
Om dit verder uit te bouwen gaan we in de komende 
periode op het plein extra opslagruimte, voor onder 
andere deze materialen, creëren. Daarnaast is er voor de 
juffen van de onderbouw op 23 mei een extra 
studiemiddag waarop er ingegaan wordt op deze materie.  
 
Groen schoolplein | Vogelhuizen 
De groepen 4 en 5 gaan in de maand april aan de slag met 
het maken van nestkasten. Met de hulp van onder andere 
vogelspecialist Meike Heerkens van de vogelbescherming 
gaan de leerlingen van deze groepen kijken welke vogels 
er zoal zijn rondom de school en hoe wij voor deze vogels 
een onderkomen kunnen gaan bouwen. Voorafgaand aan 
dit project gaan deze klassen een opruimdag organiseren, 
waarin het plein vogelhuisjesklaar gemaakt wordt.  
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Schaaklessen 
Vanaf komende donderdag start een heel aantal kinderen 
uit de midden- en bovenbouw op donderdag met 
schaaklessen. De schaakvereniging zal een viertal lessen 
verzorgen, waarna er wordt afgesloten met een 
schoolschaakkampioenschap. Daarnaast zullen er teams 
mee gaan doen aan het scholenkampioenschap op 21 
april, dat gehouden worden in ons Klokhuis.  

 
Gevonden voorwerpen uitgestald 
De mand met gevonden voorwerpen puilt uit. Volgende 
week worden de gevonden voorwerpen uitgestald in Het 
Klokhuis (centrale hal) en kunt u uw eigendom er uit 
vissen. Wat blijft liggen gaat naar een goed doel… 
 
Leerkrachtenkoor 
In de provincie Drenthe zijn dit schooljaar verschillende 
leerkrachtenkoren gestart. Laagdrempelig zes keer lekker 
zingen, gericht op volwassen niveau, maar ook met 
aandacht voor zingen in de klas. Ook in onze gemeente 
hebben we nu ons eigen koor. Zoals u ziet zijn wij goed 
vertegenwoordigd in deze voor ons bekende 
repetitieruimte! 

 
Voorleesratatouille  
Als (ietwat verlate) afsluiting van de voorleesdagen gaan 
de leerkrachten op woensdag 21 februari voorlezen in een 
andere groep. Een eigen favoriet verhaal zal ten gehore 
gebracht gaan worden. Wij hebben er al zin in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkeersafspraken 
We merken de afgelopen periode dat de 
verkeersafspraken rondom de school niet altijd meer 
evengoed worden nageleefd. Wij willen u bij deze wijzen 
op de afspraken die gelden rondom de school.  
 
AFSPRAKEN OVERSTEEKPLAATS 
Er is een begeleide oversteekplaats bij het kruispunt bij de 
Zevenhuisterweg – Dorpsstraat – Esweg –Eikenlaan. 
Ouders helpen hier de kinderen bij het oversteken. Hierbij 
gelden de volgende afspraken: 
- Voetgangers en fietsers stellen zich op achter de 
rood/witte entlich-armen 
- Zodra de armen opengaan wordt er lopend overgestoken 
door iedereen, met de fiets aan de hand 
- Er wordt alleen tussen de brigadiers overgestoken, 
aangezien het verkeer van de Esweg vrij kan doorrijden 
 
PARKEERTERREIN 
De school kent twee ruime parkeerterreinen. Voor de 
veiligheid van iedereen en voor een goede doorstroming 
gelden hier de volgende afspraken: 
- gebruik de inrit gelijk naast de school om het terrein op 
te rijden 
- om uw kind alleen af te zetten kunt u de Kiss & Ride zone 
gebruiken, het is niet toegestaan om hier uw auto te 
parkeren 
‐ als u uw kind naar school wilt brengen of ophaalt 
parkeert u op een parkeerplaats 
- verlaat tot slot de parkeerplaatsen via de uitgang bij de 
voetbalvelden 
- Informeert u alstublieft ook derden die uw kind komen 
halen of brengen. Ondanks de pijlen op het wegdek lijken 
zij vaak niet van deze afspraken op de hoogte te zijn. 
 
De afgelopen weersperiode was de capaciteit van de 
parkeerplaatsen op sommige regendagen niet geheel 
toereikend. Mocht er geen plek meer zijn op de reguliere 
plaatsen dan mag u gebruik maken van de 
parkeerplaatsen tegenover de school bij Smilda aan de 
Zevenhuisterweg 14. Het is niet toegestaan om in de berm 
te parkeren! 
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