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World Robot Olympiads 
Afgelopen zaterdag deed er een team van onze school mee 
aan de WRO, een heuse programmeerwedstrijd. Ons team, 
bestaande uit Amber Wekema, Koen van Gemert en Mart 
Rosema, had zich de afgelopen periode heel goed 
voorbereid op school. Niet alleen het technisch aspect 
speelt hierbij een rol, maar ook vaardigheden als 
samenwerken, communiceren en creatief denken 
kwamen hierbij volop aan bod. Onder begeleiding van 
coach Kees van Gemert werden de kinderen uitstekend 
klaargestoomd voor de wedstrijddag. Uniek aan het 
toernooi is dat tijdens de wedstrijd de coach geen enkele 
rol meer mag spelen. Dit betekende dus dat de kinderen 
op de wedstrijddag alles zelf moesten doen. In 4 rondes 
lieten de kinderen zien wat zij de robot allemaal konden 
laten doen. Na een valse start, de robot had lichte 
plankenkoorts, behaalden de kinderen uiteindelijk een 
hele knappe tweede plaats. De komende periode worden 
de programmeerweken weer op school georganiseerd, 
waarin ieder kind met de basisbeginselen van het 
programmeren in aanraking komt. Klik op de foto voor 
een filmpje van de wedstrijd. 

 
Digitaal componeren in de Klas 
Gisteren hebben de kinderen uit groep 6 en 7 meegedaan 
aan de workshop Digitaal Componeren in de Klas van 
Stichting Méér Muziek in de Klas en Samsung. De 
leerlingen hebben de beste ringtone van Nederland 
proberen te componeren. Als zij de winnaar worden van 
de componeerwedstrijd, gaat het Metropole Orkest in juni 
de ringtone van onze kinderen spelen in Het 
Concertgebouw in Amsterdam. 

In de workshop Digitaal Componeren in de Klas kwamen 
21e eeuwse vaardigheden als digitale vaardigheden, 
creativiteit en samenwerken samen. Aan de hand van 
diverse melodieën die het Metropole Orkest heeft 
ingespeeld, arrangeerden de leerlingen in groepjes van 3 
hun eigen ringtone op een tablet: ze kozen een melodie 
van het Metropole Orkest, voegden ritme-instrumenten 
toe, selecteerden samples en zongen de tekst ‘Over the 
Horizon’ in. 
 
Aan het eind van de workshop kregen de kinderen 
allemaal een certificaat uitgereikt door de heer Vierkant, 
de directeur van het Metropole Orkest.  

 

Agenda 
Ma 28-05 Start Leefstijl thema 6* 

Groep 7: Rots & water 
Ma 04-06 Groep 7: Rots & water 

Screening JVP groep 2 
Di 05-06 Screening JVP groep 2 
Wo 06-06 Open podium groep 7 
Do 07-06 Cultuurmenu 1-2: Voorstelling 

Cultuurmenu 3-4: Workshop 
illustraties 
Schoolkamp groep 6 ⋙ 

Vr 08-06 Schoolkamp groep 6 ⋘ 
INFO #19 

 * Meer informatie in deze INFO 
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Schoolreizen groepen 4 & 5 
Deze week mochten de groepen 4, op donderdag, en de 
groepen 5, op dinsdag, op schoolreis. De kinderen (en de 
juffen) hebben het erg naar hun zin gehad!  

Groepen 5 in Appelscha 

Groepen 4 in Aquazoo 
 
Cultuurmenu 7-8: Ernesto Arandell 
Op dinsdag 15 mei kregen wij bezoek van Ernesto 
Arrendell, Ernesto is een bekende inwoner van de 
gemeente Noordenveld met zijn klankverhalen. Tijdens de 
workshop ‘Kleuren met percussiegeluiden’ maakten de 
kinderen van de groepen 7 en 8 een soundscape met 
(percussie)instrumenten uit de hele wereld. Naast de 
bekende slagwerkinstrumenten, zoals conga, dembje, 
darabuca werkt Ernesto ook met kleine percussie 
instrumenten, alledaagse materialen en zelfgemaakte 
objecten. Klik op de onderstaande links om de 
verschillende klankverhalen te bekijken: 
Klankverhaal groep 7 
Klankverhaal groep 8 

Kikkertjes 
Na de Paasdagen kregen de kinderen van groep 4 
bijzondere visite, Jonathan nam namelijk een vaas gevuld 
met slootwater mee. Er bleek heel wat leven in dit 
slootwater te zitten: kevertjes, slakjes, posthoornslakken, 
waterplantjes en natuurlijk kikkerdril. De kinderen 
hebben de ontwikkeling van het kikkerdril naar echte 
kikkertjes heel goed kunnen volgen. Afgelopen vrijdag 
was het moment aangebroken om de kikkertjes weer 
terug te brengen, met gevulde emmertjes in de hand 
gingen de kinderen naar de waterspeeltuin. 

 
Schoolkorfbal 
Voor maar liefst de 57e keer organiseerde de 
korfbalvereniging Noordenveld op 14 en 15 mei het 
schoolkorfbaltoernooi. Met 9 teams waren wij goed 
vertegenwoordigd bij dit sportieve en gezellige toernooi. 
Uiteindelijk mocht ons A1-team de finale spelen, deze 
werd ruim gewonnen met 7-2! Dit team is door naar de 
provinciale kampioenschappen op 9 juni in Assen. 

 
Open podium groep 5b 
Op woensdag 16 mei traden de kinderen van groep 5a op 
voor hun (groot-)ouders en de omliggende groepen. 
Onder begeleiding van juf Anke, juf Inge en juf Mathisca 
maakten de kinderen er, getuige het beeldmateriaal 
hieronder, een groot feest van.  
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Excursie Westerbork 
Op donderdag 17 mei hebben de leerlingen van de 
groepen 8 het Herinneringscentrum Kamp Westerbork 
bezocht. Tijdens dit indrukwekkende bezoek hebben ze 
eerst opdrachten gemaakt in het museum, waarna ze een 
rondleiding kregen op het voormalige kampterrein.  

 
Leefstijl thema 6 
De komende periode starten we met het laatste thema van 
Leefstijl voor dit schooljaar: Lekker gezond! In dit thema 
staan gezondheidsvaardigheden centraal. We besteden 
daarbij aandacht aan het belang van persoonlijke hygiëne, 
van voldoende beweging en een verantwoord 
voedingspatroon. 
 
De vaardigheid Inlevingsvermogen komt vooral aan bod in 
de lessen die gaan over het respecteren van elkaar. Sociale 
Autonomie komt aan bod in de laatste les, wanneer de 
kinderen mogen vertellen wat ze hebben geleerd, wat ze 
kunnen en wat ze goed vonden aan het afgelopen jaar. 
 
In de laatste les blikken we terug op het afgelopen jaar: 
wat hebben de kinderen geleerd? Wat nemen ze mee naar 
volgend jaar? 
 
Klik hieronder voor meer informatie per groep: 
Groep 1 en 2 
Groep 3 
Groep 4 
Groep 5 
Groep 6 
Groep 7 
Groep 8 
 
 
Studiemiddag buitenspelen groepen 1/2 
Afgelopen woensdag was er voor de 
onderbouwleerkrachten een studiemiddag. Op deze 
middag hebben de leerkrachten handvatten gekregen om 
buiten allerlei educatieve activiteiten te gaan 
ondernemen. De leerkrachten hebben allerlei ideeën 
gekregen om er voor elk kind een feestje van te maken.  
Jonge kinderen leren door te handelen en te ervaren, 
spelen dus! 
 
 
 
 
 

Bericht van het kernteam Rodermarkt 
De bouw van de Rodermarkt wagen is weer begonnen. 
Voor de bouw van weer een mooie Rodermarktwagen zijn 
wij opzoek naar materiaal. Als U wat heeft liggen neem 
dan contact op via info@obsdepoolster-
rodermarktwagen.nl     
 
Wat is er allemaal nodig: 
Tempex of PIR-isolatieplaten, wapeningsnetten staal rond 
5 of 6 met maas afmeting 150x150, Plaatmateriaal, balken 
en latten, kippengaas, kartonnen tapijtrollen, PVC 
elektrobuis, PUR schuim, verfbenodigdheden, DuckTape 
en véél schroeven, spijkers, bouten en moeren. 
 
Tevens heeft de website van de Rodermarktwagen een 
nieuwe naam. Door aflopende sponsoring hebben wij er 
voor kunnen kiezen de naam meer specifiek te maken 
voor onze school. 
 
Om de bouw van de Rodermarktwagen 2018 te volgen ga 
dan naar  www.obsdepoolster-rodermarktwagen.nl    
De oude site werkt ook nog, maar hier zullen geen nieuwe 
zaken meer op gemeld worden.  
 

In en uit de buurt 

 
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 voorkant flyer van dit evenement. 
Klik hier voor de achterkant flyer van dit evenement. 
 

 
Jeugdgezondheidszorg: deskundig en dichtbij 
Tot de leeftijd van vier jaar bezoekt u regelmatig met uw 
kind het consultatiebureau. Als een kind op de basisschool 
zit neemt het aantal bezoeken af, maar we blijven de groei 
en ontwikkeling volgen. De jeugdgezondheidszorg van 
GGD Drenthe geeft advies over gezondheid, ontwikkeling 
en opvoeding van kinderen van 0-18 jaar. U kunt altijd met 
uw kind bij ons terecht, of het nu gaat om alledaagse 
vragen of om grote zorgen.  
 
Wat doet de GGD op school? 
Het JGZ team, bestaande uit  assistent JGZ , 
jeugdverpleegkundige , jeugdarts en logopedist, helpt u bij 
vragen over de groei en ontwikkeling van uw kind. 
Daarnaast hebben wij overleg met de school op ⋙  
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⋙ het moment dat er zorgen zijn. We werken hierbij 
samen met de maatschappelijk werker en de intern 
begeleider. De assistent voert het  gezondheidsonderzoek 
uit bij alle leerlingen in groep 2 en groep 7. Het 
gezondheidsonderzoek bestaat uit: 
• het invullen van een vragenlijst via Mijn 
Kinddossier door ouders 
• het meten van lengte, gewicht en controle van de 
ogen en het gehoor van uw kind 
 
Via ons ouderportaal ontvangt u het verzoek om een 
vragenlijst in te vullen.  In dit ouderportaal, welke te 
benaderen is via www.mijnkinddossier.nl, vindt u ook 
informatie over de gezondheid, ontwikkeling, groei en 
opvoeding van uw kind(eren) tot de leeftijd van 12 jaar.   
 
Als GGD hebben wij ook zorg voor de spraak-
taalontwikkeling. Uw kind kan worden uitgenodigd voor 
onderzoek bij onze logopedist.   
 
Vragen aan de jgz 
Heeft u vragen of zorgen over het opvoeden of opgroeien 
van uw kind? Blijf er niet mee rondlopen. Onze 
jeugdverpleegkundigen en -artsen denken graag met u 
mee. U kunt ons bellen voor een telefonisch advies of voor 
een afspraak op  het spreekuur van de arts of 
jeugdverpleegkundige.   
 
Contact met de jgz 
Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de 
ontwikkeling van uw kind? Mail dan naar 
jgz@ggddrenthe.nl en vermeld de naam, geboortedatum 
en de school van uw kind. U kunt ook op werkdagen 
tussen 8.00 en 17.00 uur bellen naar 088-2460246. 
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