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Meesters- en juffendag
Start Hemelvaartvakantie t/m 11-05
Moederdag
Cultuurmenu 7-8: Workshop muziek
Korfbaltoernooi groepen 5 t/m 8
Korfbaltoernooi groepen 5 t/m 8
Open podium groep 5
Bezoek voormalig kamp Westerbork
groepen 8
INFO #18
Groepen 1/2 om 12.00 uur vrij
Meer informatie in deze INFO

INFO

09-05-2018

De avond begon met het optreden van het schoolkoor. Zij
zongen onder begeleiding van juf Carolien een achttal
nummers. De onderwerpen van deze liedjes varieerden
van fruit tot gewichtigere onderwerpen als vrij zijn. Het
publiek zong mee en genoot!
Nadat het koor had opgetreden werden heel snel de
voorbereiding getroffen voor het optreden van het orkest.
Eerst speelden de kinderen in groepjes hun zelf gekozen
nummers, hierna werd het orkestnummer Stand by me ten
gehore gebracht. Kijk hieronder naar dit fantastische
samenspel.

Schoollied
Ter ere van de opening van De Poolster heeft onze
muziekvriend, en man van juf Paulien, Ron Schrijver
toentertijd een heus schoollied geschreven. Dit lied werd
tijdens de laatste editie van Maestro Polaris door het
schoolkoor weer ten gehore gebracht. Luister en kijk
hieronder naar ons schoollied.

Beide optredens werden knallend afgesloten door de
muziekclub, bestaande uit ouders en teamleden, met het
nummer Kom van dat dak af! Er zijn twee ouders die dit
jaar afscheid nemen van deze muziekclub, Inge de Franco
en Marjan Sjouken. Wij willen Inge en Marjan ontzettend
bedanken voor hun organisatorische en muzikale
bijdrage!

Maestro Polaris
Op de woensdag voor de vakantie vond de 10e editie van
Maestro Polaris plaats. Tijdens dit muziekfeest in De
Winsinghof trad het schoolorkest en het schoolkoor op. In
de weken voorafgaand aan het optreden, oefenden de
kinderen onder begeleiding van muziekouders en leer
krachten.
Jan Timmer opende beide voorstellingen met de mededeling dat het orkest 10 jaar bestaat en dat zijn muziekvriend Ron Schrijver deze editie helaas niet kon meedoen.
Jan en Ron zijn 10 jaar geleden samen begonnen met het
orkest, eerst op kleine schaal tijdens de themamarkt’.

Schoolfotograaf
Afgelopen dinsdag was de schoolfotograaf bij ons op
school. Er werden groepsfoto’s en portretfoto’s gemaakt.
Dit proces werd weer in goede banen geleid door de
oudervereniging, petje af!
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Meesters- & juffendag
En toen waren we ineens allemaal jarig! Vandaag vierden
we de verjaardagen van alle juffen en meesters. Wat was
het een fantastisch feest! De kinderen deden allemaal mee
aan een spelletjescircuit dat in het thema stond van De
Reuzenkrokodil van Roald Dahl.
De weersomstandigheden waren dan ook ideaal. Als je een
feestje wilt moet je zelf de slingers ophangen zeggen ze
wel eens (vrij vertaald: je moet er met elkaar zelf een feest
van maken) en dat hebben alle kinderen dan ook gedaan.
Extra complimenten voor de kinderen in de groepen 7 en
8. Zij hebben als begeleiders van kinderen in de groepen 1
t/m 4 uitstekend werk verricht, chapoo!

Hoera, Tijn van Bergen geboren!
Annejet, de vrouw van meester Bart is op 4 mei bevallen
van een gezonde zoon, Tijn van Bergen. Een kerngezond
ventje van 3580 gram, zie de foto hieronder.
Namens de school feliciteer ik de familie Van Bergen van
harte met de geboorte van Tijn.

Kunst in groep 1/2C
De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben onder
begeleiding van Coen Vunderink, de vader van Huub,
fantastische kunstwerken gemaakt. Het lijkt er wel een
heus museum, kijk vooral eens om het hoekje in deze
groep om de resultaten te bekijken.

Sportdag onderbouw
Op donderdag 26 april vond de jaarlijkse onderbouwsportdag plaats. ’s Ochtends dansten we ons onder
begeleiding van Demi, Lisa, Roos en Vera uit groep 8
helemaal Fit(lala). Hierna gingen de kinderen van de
groepen 1 t/m 4 onder andere basketballen, kegelen,
klimmen, klauteren en skippyballen. De sportdagcommissie, bestaande uit leerkrachten en ouders, hadden de
zaakjes uitstekend voor elkaar. Daarnaast een
compliment voor de kinderen van de groepen 8 die de
kinderen uit de lagere groepen hebben begeleid. Klik
hieronder voor een impressie van deze sportieve dag.

Schaakkampioenen
Met maar liefst drie teams deden wij op 21 april mee aan
de jubileumeditie van het scholenschaakkampioenschap.
Voor de vijfde keer werd dit toernooi door de
schaakvereniging georganiseerd, dit jaar bij ons op school.
Voorafgaand konden de leerlingen de afgelopen maand
deelnemen aan schaaklessen bij ons op school. In alle
stilte maakten de deelnemers er een erg sportief en leuk
toernooi van. Ons jongste team uit groep 5 ging er
uiteindelijk zelfs vandoor met de hoofdprijs. »
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Groepen 1 en 2 om 12:00 uur vrij op 23 mei
In verband met een studiemiddag voor de leerkrachten
van de groepen 1 en 2 hebben de kinderen in die groepen
op woensdag 23 mei vrij om 12:00 uur.

In en uit de buurt
Korfballen voor leerlingen uit groep 3 en 4
Korfbalvereniging Noordenveld organiseert dinsdag 15
mei a.s. van 15.30 uur tot 16.30 uur een korfbalinstuif
voor leerlingen uit groep 3 en 4 van alle basisscholen uit
Roden en omgeving. Tijdens deze instuif biedt de actieve
korfbalvereniging uit Roden de jonge kinderen de
mogelijkheid om kennis te maken met de sport korfbal en
met de korfbalvereniging Noordenveld. Onder
begeleiding van ervaren korfbaltrainers uit de eerste
selectie en hulp van enthousiaste jeugdleden van de club
gaan de kinderen gezamenlijk verschillende spelvormen
met bal doen.
Ook aan de ouders wordt gedacht: de koffie/thee zal klaar
staan!
Kinderen zijn dinsdagmiddag van harte welkom bij de
sportaccommodatie van korfbalvereniging Noordenveld
aan de Borglaan 7 in Roden. Voor meer informatie over de
korfbalvereniging www.kvnoordenveld.nl
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