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Personele mededelingen: Vervanging Paulien
Wegens persoonlijke omstandigheden kan onze
onderwijsassistent
Paulien
Renkema
haar
werkzaamheden de komende periode niet volledig
uitoefenen. Zij zal op de dinsdagen en donderdagen
worden vervangen door Teun Vermeer.
Open podium groep 8b
Vorige week woensdag traden de kinderen van groep 8b
op voor hun (groot)ouders en de ‘omliggende’ groepen
(7a, en 8a). Samen met juf Betty maakten de kinderen er
een groot feest van, goed gedaan allemaal!

Leesvirus
De afgelopen weken waren de kinderen van groep 6
regelmatig te vinden in ons Klokhuis. In kleine groepjes
maakten zij allemaal een onderdeel van een groter project.
Er werd geverfd, geknipt, geplakt, gekleurd en bovenal
samengewerkt. Het resultaat van dit project kunt u
hieronder zien; een fantastische draak. Deze creatieve
opdracht is een onderdeel van Het Leesvirus waar onze
kinderen mee besmet zijn. Klik hier voor meer informatie
en de tussenstand.
Veurlezers
In de Meertmaond Toalmoand werd er zoals ieder joar
deur vrijwilligers van het Huus van de Taol veurelezen bij
ons op schoele. Wetholders Henk Kosters en Alex Wekema
en Nai Roners Patrick Holt en Arend Oosterhuis lazen ons
allerlei aordige verhoalties veur. Van een rabbelkast tot an
loezen, veul onderwaarp’n kwamen an bod. An alle kinder
werd het tiedschrift Wiesneus uutedield. Klik hieronder
veur meer kiekies.

Ik eet het beter!
Gezond eten kan heel leuk zijn. Dat ontdekten de kinderen
van de groepen 5 t/m 8 deze week tijdens de lessen Ik eet
het beter. Het doel van deze themadag was om de
leerlingen op een speelse manier bewust te maken van
wat ze dagelijks eten en drinken. De leerlingen leerden
over de herkomst van hun eten, ervaarden wat een
gezonde leefstijl doet voor hun lijf en bovenal genoten ze
met elkaar van de heerlijkste producten. Een gezonde
leefstijl wordt vanzelf leuk, op school maar ook
daarbuiten!
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Een vogelvriendelijk schoolplein
Vandaag zijn de groepen 4 en 5 met het project ‘Een
vogelvriendelijk schoolplein’ gestart. Vogelspecialist
Meike Heerkens verrichtte vandaag de aftrap van dit
tweede project in het kader van ‘Het groene schoolplein’.
Afgelopen november zijn de leerlingen van groep 3 en 4
gestart met het ‘bloembollenproject.’ Nu dus aandacht
voor de vogels rond het schoolplein! In groepjes gaan de
kinderen de komende weken hun ideeën uitwerken.
Op vrijdag 13 april zullen de kinderen het schoolplein
vogelvriendelijk gaan maken. Alle vaders, moeders, opa’s
en oma’s, hebben vandaag een uitnodiging gekregen om
op verschillende momenten hand- en spandiensten te
verlenen.

Maestro Polaris
De muziek schalt alweer een aantal weken door de school.
De verschillende Maestro Polaris-groepjes en het koor zijn
druk aan het repeteren voor het concert op 25 april in de
Winsinghof. Wij verheugen ons allemaal alweer op dit
fantastische muziekfeest! Hieronder ziet u de repeterende
djembé-ers onder begeleiding van Chris Bakker.

Rots & water
Groep 7 is begonnen met de lessen ‘Rots en Water'. Rots
staat voor opkomen voor jezelf, Water is het symbool voor
samenwerking
en
vrienden
maken.
Deze
weerbaarheidstraining wordt jaarlijks aangeboden aan de
kinderen van groep 7. De onderwerpen die in de lessen
onder andere worden behandeld zijn: gronden, centreren
en focussen, het herkennen van je buikgevoel, leren stop
te zeggen, lichaamstaal herkennen en gebruiken, een
gevecht vermijden, hulp leren vragen en omgaan met
pesten (groepsdruk).

Schaken
De afgelopen weken werd er volop geschaakt in de skybox.
Onder begeleiding van twee enthousiaste schaakmeesters
hebben de kinderen een heleboel geleerd. Volgende week
donderdag is er een heus schaaktoernooi op onze school.
In onderlinge partijtjes gaan de kinderen uitmaken wie de
schoolschaakkampioen 2018 wordt. Op 21 april wordt er
door
de
schaakvereniging
het
jaarlijkse
scholenkampioenschap georganiseerd, waaraan door
schoolteams vanuit de hele gemeente wordt
deelgenomen. Hier zullen ook teams van onze school aan
meedoen.
Programmeerpilot: WRO
Een drietal leerlingen uit groep 7 is op vrijdagmiddag
gestart met het leren programmeren met behulp van de
Lego Mindstorms. Onder begeleiding van Kees van Gemert
worden deze leerlingen klaargestoomd om mee te gaan
doen aan de WRO op 19 mei. Tijdens dit toernooi moeten
de leerlingen de Mindstorms bouwen en programmeren,
zodat deze de verschillende missies kan uitvoeren. Het
drietal leerlingen dat meedoet zal alle opgedane kennis
gaan delen met de rest van de school.

Schoolreis en schoolkamp
Hieronder treft u een overzicht aan van alle schoolreisjes
en schoolkampen van dit schooljaar. U heeft inmiddels een
betaalverzoek van de OV ontvangen. Wij verzoeken u
vriendelijk doch dringend het volledige bedrag uiterlijk 2
weken vóór de schoolreisdatum te voldoen. U kunt tot die
tijd ook in termijnen betalen. Het schoolbeleid is dat
kinderen waarvan het schoolreisje niet tijdig betaald is
niet mee kunnen. Maar deze situatie willen wij heel graag
voorkomen!
Mocht u problemen hebben met de betaling of vragen
hebben dan kunt u contact opnemen met de directie van
school, Bart van Bergen of Jan Timmer.
Voor meer informatie zie de Jaargids (pagina 7). Het
rekeningnummer van de oudervereniging (OV) is:
NL39 RABO 035.58.24.841. Graag ook de naam en de
groepsnaam van het betreffende kind vermelden.
1/2
a+b+c+d
3 a+b
4 a+b
5 a+b
6
7
8 a+b

Speelparadijs Bakkeveen
Vervoer: Auto’s | € 10,Sprookjeshof Zuidlaren
Vervoer: Bus | € 25,Aqua Zoo Leeuwarden
Vervoer: Bus | € 25,Duinenzathe Appelscha
Vervoer: Auto’s | € 20,Harmsdobbe Bakkeveen
Vervoer: Fiets | € 45,Veenhorst Midlaren
Vervoer: Fiets | € 67,50
Schoolkamp Schier
Vervoer: Auto’s | € 100,-

18-04
25-04
24-05
22-05
 07-06
 08-06
 13-06
 15-06
 16-07
 19-07
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In en uit de buurt
Paasknutsels
Zin in knutselen met kunstenares Alesja Konchyts!
Voor wie: voor alle basisschool kinderen in Nieuw-Roden
en omgeving.
Wanneer:
10 maart: groep 1 en 2 gaan van 14 uur tot 15.30 uur
knuffels maken.
31 maart: groep 3, 4 en 5 gaan van 14 uur tot 16 uur
maskers maken.
7 april: groep 6, 7 en 8 gaan van 14 uur tot 16 uur maskers
maken.
Kosten: 3 euro (incl materialen)
Hieronder enkele voorbeelden:

Nog een paar plekken vrij voor toffe activiteiten in
Noordenveld!
De meeste activiteiten van de eerder uitgedeelde ladder
zitten al gezellig vol. Er zijn nog een paar activiteiten
bijgekomen (die niet op de ladders stonden). Via deze
weg willen we jullie daar graag nog even op wijzen:
Op 10 apil (gr 7 en 8) wordt er door rapper Roberto Tan
een Rapworkshop gegeven in Roden. Op 19 april (gr 3
t/m 5) en 26 april (gr 6 t/m 6) wordt er in Norg een
Voetbalclinic gegeven door de bekende Freestyle
voetballer TomV.
Pssst..op 30 mei kunnen kinderen van groep 1 en 2
muziekinstrumenten maken met KreaKracht, er zijn nog
een paar plekjes vrij!
Vol is vol, dus geef je nu op! Voor opgave en meer
informatie ga naar: www.activiteitenladder.nl (sport en
cultuurcoaches Noordenveld).

Waar: in het dorpshuis in Nieuw- Roden (bij de Smidse,
achterzijde).
Aanmelden z.s.m. via facebook: kinderen in Nieuw-Roden
en Roden
of per mail: kindereninnieuwroden@gmail.com
Vol is vol!
Expositie Versierde Eieren
Stichting Versierde Eieren exposeert met maar liefst 200
versierde eieren in De Mensinge. De collectie is ontstaan
uit de Arnhemse Paaseiermarkt en heeft een collectie
opgebouwd van ruim 800 eieren van kunstenaars uit
Nederland en het buitenland. De eieren zijn stuk voor stuk
ware kunstwerkjes in een breed scala van materialen en
technieken.
Om de ontvangstruimte ook in paassfeer te brengen
krijgen kinderen van 6 t/m 10 jaar de kans om hun
versierde paasei voor bezoekers tentoon te stellen. Op
woensdag 28 maart kunnen kinderen tussen 14.00 en
16.00 uur een versierd ei (gekookt of uitgeblazen)
inleveren – op een eierdopje, voorzien van hun naam,
leeftijd en school. Op woensdag 4 april is de
prijsuitreiking.
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