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Jaargang 29 nummer 15 INFO 06-04-2018  

 
De Grote Rekendag 
Zoals ieder jaar, deden we dit jaar ook weer mee met de 
Grote Rekendag. Deze dag stond helemaal in het teken van 
rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook 
daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen 
maken in je werkboek! Het thema van deze 16e editie was 
‘De school als pakhuis’. De kinderen gingen systematisch 
nadenken tijdens activiteiten zoals:   inventariseren, 
stapelen, verplaatsen en coderen. Kijk hieronder voor een 
impressie van deze ontzettend leuke en leerzame dag! 

 
Wat een bomen! 
Afgelopen weekend zijn er rondom het speeltoestel op het 
onderbouwplein boomstammen geplaatst. De 
schoolpleincommissie heeft dit in samenwerking met 
andere ouders geregeld. Wij, de kinderen en het team, 
vinden het fantastisch! 
 
 
 

 
Sportdagen 
Op vrijdag 20 april vindt de sportdag van de groepen 5 
t/m 8 plaats. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn dan 
vrij. Op 26 april hebben de kinderen van deze groepen op 
school hun eigen sportdag. Nadere informatie volgt. 
 
Neutenschiet’n 
Traditiegetrouw gingen de kinderen van de midden- en 
bovenbouw op de donderdag voor het paasweekend 
nootje schieten. Onder begeleiding van een heel aantal 
opa’s, oma’s, vaders en moeders werden er een hoop 
noten ge(k)raakt! Klik hieronder voor een impressie van 
deze activiteit. 

 
Een robot op bezoek 
Afgelopen maandag werd onze plusgroep bezocht door 
een 'rondleidrobot'. Onder begeleiding van Karen 
Mertens, medewerkster van het Drents museum, lieten de 
kinderen de robot de school zien. Zo werd er onder andere 
verstoppertje op afstand gespeeld.  Nu de kinderen weten 
hoe ze de robot moeten bedienen, mogen ze op 12 april 
vanuit school een tentoonstelling in het museum 
bezoeken. Wordt vervolgd. 

 

Agenda 
Vr 06-04 INFO #15 
Di 10-04 Praktisch verkeersexamen 

Schoolvoetbal meisjes* 
Wo 11-04 Open podium 4b/5a 

Schoolvoetbal jongens* 
Do 12-04 Project plusklas: Een robot op 

bezoek* 
Vr 13-04 Een vogelvriendelijk schoolplein 

maken  groepen 4 en 5 
Wo 18-04 Schoolreis groepen 1 en 2 
Vr 20-04 Sportdag groepen 5 t/m 8* 

Groepen 1 t/m 4 vrij 
INFO #15 

Za 21-04 Scholenkampioenschap schaken op 
De Poolster 

Wo 25-04 Concert Maestro Polaris 
 * Meer informatie in deze INFO 
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Schaakkampioenschap 
De spanning was te snijden afgelopen donderdag in Het 
Klokhuis. In doodse stilte speelden de schaakcursisten 
hun kampioenschap. Onder toeziend oog van 
schaakmeester Frans van Doorn, maakten de leerlingen 
van de groepen 5 t/m 8 in onderlinge partijtjes uit wie zich 
dit jaar de schaakkampioen van De Poolster mag noemen. 
Na een hoop gereken, kwamen er uiteindelijk 3 winnaars 
uit de bus: Julian, Pieter en Morris. Deze jongens krijgen 
allemaal een persoonlijke medaille uit onze 3D-printer. Op 
21 april zullen de schaaktalenten in teams gaan strijden 
tijdens het scholenkampioenschap, dat dit jaar gehouden 
wordt op onze school. 

 
Cultuurmenu: Raps ‘n Taps 
De kinderen van de groepen 7 en 8 hebben vorige week in 
het kader van het Cultuurmenu een voorstelling bezocht 
van het duo Mample Swank. Een mix van rap, beatbox, 
breakdance,  tap en zang boeide de kinderen van begin tot 
eind.  

 
Schoolvoetbal 
De komende week doen er verschillende teams uit onze 
groepen 8 mee aan het schoolvoetbaltoernooi. De meisjes 
spelen hun toernooi op dinsdag 10 april op de 
naastgelegen velden van VV Nieuw Roden en de jongens 
spelen hun toernooi de volgende dag in Norg op de velden 
van GOMOS. Wij wensen onze teams heel veel succes en 
vooral plezier!   

 
Ter herinnering: 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. De groepen 1 t/m 3 
gaan al op korte termijn op schoolreis, wij verzoeken u 
dan ook om dit bedrag zo spoedig mogelijk over te maken. 
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 

Speelparadijs Bakkeveen 
Vervoer: Auto’s | € 10,- 

18-04 

3 a+b Sprookjeshof Zuidlaren  
Vervoer: Bus | € 25,- 

25-04 

4 a+b Aqua Zoo Leeuwarden 
Vervoer: Bus | € 25,- 

24-05 

5 a+b Duinenzathe Appelscha 
Vervoer: Auto’s | € 20,- 

22-05 

6 Harmsdobbe Bakkeveen 
Vervoer: Fiets | € 45,- 

 07-06  
 08-06  

7  Veenhorst Midlaren 
Vervoer: Fiets | € 67,50 

 13-06  
 15-06 

8 a+b Schoolkamp Schier  
Vervoer: Auto’s | € 100,- 

 16-07  
 19-07 

 
 

In en uit de buurt 

 
3E MEGA 4X4 VOETBALTOERNOOI 
Op 2 mei, in de meivakantie, wordt er een 4 x 4 
voetbaltoernooi georganiseerd. Wilt u hier meer over 
weten, klik dan hier voor de uitgebreide flyer. 
 
FCG EsportsCUP 
VV Nieuw Roden organiseert een groot FIFA-toernooi. De 
kinderen spelen onderling in een competitie op de 
PlayStation 4 of Xbox FIFA18. De uiteindelijke winnaar 
mag VV Nieuw Roden gaan vertegenwoordigen op de 
grote finaledag in het NOORDLEASE stadion van FC 
Groningen. Deze wordt gehouden op zondag 27 mei. 
 
Wie? Jongens en meisjes van 7 t/m 18 jaar. 
Waar? Kantine VV Nieuw Roden 
Wanneer? Zaterdag 14 april 2018 vanaf 14:00 uur  
Kosten? € 5,- per deelnemer 
 
Dus heb je zin om mee te doen geef je op bij Jan Warners 
via mail janfabienne@ziggo.nl of een berichtje op 
0683966216 o.v.v. je naam en leeftijd.  
Klik hier voor de poster. 
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