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Een vogelvriendelijk schoolplein
De vogels zijn vanaf vorige week vrijdag (nog meer)
welkom op ons schoolplein. De kinderen van de groepen
4 en 5 hebben de afgelopen weken in de klas gewerkt aan
het maken van vogelhuisjes. Vrijdag werden deze
vogelhuisjes rondom de school opgehangen. Daarnaast
hebben de kinderen allerlei klussen rondom de school
uitgevoerd. Bij dit project was ook een heel aantal
(groot-)ouders betrokken, bedankt voor alle hulp! Klik
hieronder voor een filmpje over het project.
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Sportdagen onder- & bovenbouw
Hierboven ziet u de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 die
vandaag hebben deelgenomen aan de jaarlijkse sportdag
in Roden. Er werd onder andere gevoetbald, gezwommen,
gebasketbald, getrefbald; kortom de paarsen hebben een
ontzettend leuke en bovenal sportieve dag gehad. De
afsluitende estafette werd dit jaar gewonnen door onze
school, super gedaan!

Op donderdag 26 april vindt de sportdag voor de groepen
1 t/m 4 plaats. In het speellokaal, de gymzaal en buiten
gaan de kinderen allerlei sport- en spelactiviteiten doen.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind deze dag gemakkelijk
zittende kleding draagt?
Omdat het de volgende dag Koningsdag is, willen we het
een Koningsdagtintje geven, daarom lijkt het ons leuk dat
alle kinderen in het ORANJE gekleed komen. ‘s Ochtends
gaan we met de hele school de dag zingend en dansend
openen met een warming-up op het nummer Fitlala. Klik
hier voor de link naar de Fitlala dans-video, zodat u thuis
met uw kind alvast een beetje kunt oefenen.
Alle ouders zijn welkom om de opening op het schoolplein
te komen bekijken. Door de beperkte ruimte is het helaas
niet mogelijk dat ouders komen kijken bij de sportdag zelf.
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Meesters- & juffendag
Op 9 mei vieren alle personeelsleden op De Poolster hun
verjaardag. Het belooft een groot feest te gaan worden.
Uiteraard zal er door de juffen en meesters flink
getrakteerd worden, de kinderen moeten wel zelf hun
lunch en drinken verzorgen. De kinderen mogen verkleed
komen, zorg er wel voor dat het een beetje gemakkelijk zit.
Wij hebben er zin in! Hoe oud zullen al die juffen en
meesters eigenlijk samen worden…

Museumbezoek op afstand
De kinderen van de plusgroep hadden vorige week
donderdag een heuse primeur, zij mochten vanuit school
het Drents Museum bezoeken. Via een robot, die de
kinderen via een laptop bestuurden, mochten de kinderen
door het museum sjezen. Een aantal weken geleden heeft
de groep de robot in de school leren besturen en nu
mochten ze deze dus in het museum uittesten. Juf Paulien
en de klas hebben genoten van het bezoek. Wij zijn
uitgenodigd om de tentoonstelling binnenkort nog een
keer echt in het museum te komen bekijken.

Leesbeesten
De kinderen van groep 6 zijn de afgelopen maanden
besmet geraakt met het leesvirus. In een periode van 10
weken maakten de kinderen allerlei opdrachten rondom
een heel aantal boeken. Dit jaarlijks terugkerende project,
georganiseerd door de bibliotheek, werd vorige week
vrijdag in Norg afgesloten. Onze leesbeesten kwamen
terug met de hoofdprijs, uiteraard een erg leuk leesboek.
Goed gedaan allemaal! Op de foto ziet u de kinderen
samen met het resultaat van de creatieve opdracht, een
megadraak.
Schoolreis groepen 1&2
Afgelopen woensdag zijn de groepen 1 en 2 op schoolreis
geweest. In Flippies Pretpaleis in Bakkeveen hadden zij,
mede dankzij alle ouderhulp, met elkaar een fantastische
dag! Gelukkig was er ook ruimte voor wat verfrissing.

De nationale buitenlesdag
Dinsdag 10 april vond de Nationale Buitenlesdag plaats.
Leerkrachten in heel Nederland gaven deze dag buiten les,
zo ook op onze school. Dat is niet alleen goed voor de
leerprestaties van de kinderen, maar het is ook nog eens
heel leuk! Klik op de foto voor het bijbehorende album.

Scholenschaaktoernooi
Alles is vandaag in gereedheid gebracht voor het grote
scholenschaaktoernooi dat morgen bij ons op school
gehouden wordt. De schaakvereniging zorgt er ieder jaar
weer voor dat de lessen en het toernooi tot in de puntjes
verzorgd zijn. Met maar liefst drie teams zijn wij
vertegenwoordigd op de jubileumeditie (eerste lustrum)
van dit toernooi. Wij wensen alle jongens en meisjes die
meedoen heel veel succes en plezier!
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Schoolvoetbaltoernooi
Op dinsdag 10 en woensdag 11 april hebben de jongens en
meisjes uit de groepen 8 meegedaan aan het
schoolvoetbaltoernooi. Een van de meisjesteams behaalde
zelfs een hele mooie derde plaats.

Kennismaking VV Roden
Voetbalvereniging Roden biedt kinderen van 6 t/m 12 jaar
oud drie gratis kennismakingslessen op 9, 16 en 23 mei.
Klik hier voor de flyer.
Wandel4daagse Nieuw-Roden
Op 14 t/m 17 mei wordt de wandel4daagse in NieuwRoden gelopen. Vertrek is ’s avonds vanaf het dorpshuis
tussen 18.00 uur en 18.30 uur. De kosten zijn 3 euro per
persoon voor de gehele vierdaagse.
Avondvierdaagse Roden
De sportcoaches en de stichting Sportstimulering
Noordenveld hebben de handen weer in een geslagen om
ook dit jaar een Avondvierdaagse in Roden te organiseren.
Deze is van 30 mei t/m 2 juni. U kunt kiezen voor de 5 of
10 kilometer.
Klik hier voor de flyer van dit evenement.

Dodenherdenking
Dit jaar spelen de kinderen uit de groepen 8 een rol tijdens
de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei in De Pompstee. De
groepen 8 hebben in het kader hiervan reeds een gastles
gehad van de heer Van de Kooij over de oorlog in onze
omgeving. Daarnaast is er gewerkt aan het schrijven van
gedichten.
Tijdens de herdenkingsbijeenkomst zullen de kinderen
het lied Imagine zingen en er zal een aantal uitgekozen
gedichten worden voorgedragen. Na afloop van het
gedeelte in De Pompstee gaan de kinderen samen met de
nabestaanden voorop in een stille tocht naar het
herdenkingsmonument op de begraafplaats. Hier zal, na
de minuut stilte, namens de school door een aantal
leerlingen een bloemenkrans worden gelegd.
In en uit de buurt
Roder jongenskoor
Houdt je zoon van zingen? Geef hem dan op voor de
proeflessen van het Roder Jongenskoor! Goed leren
zingen hoeft niet moeilijk te zijn, maar geeft wel
zelfvertrouwen en is vooral heel erg leuk. Het Roder
Jongenskoor biedt proeflessen muzikale vorming voor
jongens van 6 t/m 10 jaar. Er kan gestart worden op 12
mei in Nieuw Roden en op 8 mei in Groningen. Elke
kennismakingscursus bestaat uit 5 lessen van 50 minuten.
Ouders kunnen alle lessen meeluisteren en zeker bij de
laatste les is dat de moeite waard, want dan laten de
jongens horen wat ze al kunnen.
Aanmelden voor één van de groepen in Groningen of
Nieuw-Roden
kan
via
http://roderjongenskoor.nl/aanmelden.
Voor
meer
informatie kan men ook terecht bij: 06-22219015.
Open Golfdag
Wil je graag eens met een golfclub in je hand tegen een
balletje slaan? Eens voelen of je dat leuk vindt? Kom dan
morgen naar de Open Golfdag bij Golfclub Holthuizen. Van
10.00 uur tot 15.00 uur zijn alle schoolkinderen vanaf 6
jaar oud uitgenodigd om een balletje te komen slaan.
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