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Opening Kinderboekenweek 2018 
Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek 
Vriendschap en het motto is Kom erbij! Dit motto werd met 
alle plezier gevolgd woensdagochtend; alle kinderen, 
meesters en juffen kwamen voor de opening bij elkaar in 
Het Klokhuis. Een aantal kinderen van groep 7 speelde 
hier samen met juf Anke en juf Paula het prentenboek  
Mag ik meedoen? na.   

De komende week zal er in de hele school nog meer 
aandacht zijn voor het leesonderwijs dan anders. Zo zal er 
onder andere een keer door iemand anders worden 
voorgelezen,  de kinderen gaan een heuse speurtocht doen 
en als afsluiter houden de kinderen van de groepen 7 en 8 
een voorleeswedstrijd. 

 
Dag van de leraar  
Precies vandaag is het de dag van de leraar. Dit is het 
uitgelezen moment om het hele team eens even extra in 
het zonnetje te zetten. Van de algemene directie ontving 
ieder teamlid een mooie mok en van de kinderen 
ontvingen alle meesters en juffen een staande ovatie. Klik 
op de afbeelding om de vergrote blijdschap te zien. 

 
Daarnaast hebben we dit moment genomen om juf 
Hanneke eens even extra in het zonnetje te zetten, zij is al 
jaren op vrijwillige basis werkzaam op onze school en 
verricht hand- en spandiensten op allerlei vlakken. Van 
het schoonmaken van de binnenkant van de 
keukenkastjes tot een extra instructie begrijpend lezen, 
juf Hanneke is van alle markten thuis! Een mooie  bos 
bloemen vonden wij met elkaar dan ook wel op z’n plaats. 
 
Ter herinnering: Informatieavond 
Komende woensdag vindt de informatieavond plaats. 
Zoals u weet gaan wij het dit jaar anders aanpakken, de 
kinderen gaan u namelijk rondleiden door hun klas. Vanaf 
16.30 uur tot 18.30 uur zijn de deuren geopend. Hopelijk 
tot dan. Klik hier voor de flyer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda 
Vr 05-10 INFO #3 
Ma 08-10 Vergadering MR 
Wo 10-10 Informatieavond groepen 1 t/m 8* 
Vr 12-10 Afsluiting Kinderboekenweek 
Wo 17-10 CM 7-8: Groninger museum 

Handbaltoernooi jongens groep 8 
Do 18-10 Algemene Ledenvergadering 
Vr 19-10 Voorleeswedstrijd 7-8 

INFO #4 
 * Meer informatie in deze INFO 

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 
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Algemene Ledenvergadering 
Op donderdag 18 oktober vindt de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering van de OV plaats. Vanaf 20.00 uur wordt 
er vergaderd in het Klokhuis. Op de agenda staan o.a: 
• Het af- en aantreden van OV-leden; 
• Het jaarverslag; 
• Het financieel jaarverslag. 
De vergadering is openbaar, u bent allen van harte 
welkom. 
 
De Mikado 
De kinderen van groep 8 zijn deze week gestart met een 
heel bijzonder project. Zij gaan namelijk tijdens het open 
podium een heuse opera ten tonele brengen. Dit project, 
dat wordt ondersteund door de provincie Drenthe met 
subsidiegeld, staat onder begeleiding van juf Laura en Itie 
van den Berg, onderwijskundige en koorlid van opera-
ensemble Frizzare uit Roderwolde. Met behulp van dit 
project wordt er naast muziekeducatie onder andere 
gewerkt aan het voortgezet technisch lezen (toneellezen) 
en het leren ondernemen. Om het ondernemend leren te 
bevorderen hebben de kinderen dinsdag een cheque ter 
waarde van 100 euro van meester Bart ontvangen om 
bijvoorbeeld te besteden aan kostuums, decor of 
reclamemateriaal. Vandaag kregen de kinderen een heuse 
opera-les van Yum-Yum, het mooiste meisje uit Titipu.  

 
Schoolfruit 
Ook dit schooljaar krijgen wij vanaf halverwege november 
schoolfruit! Drie keer in de week krijgen de kinderen in de 
kleine pauze groente of fruit aangeboden namens de 
school. Onze fruitmomenten zijn op woensdag, donderdag 
en vrijdag. Iedere maandag krijgt u via de mail te horen 
welk soort fruit of groente er die week op het menu staat. 
Mocht uw kind onverhoopt iets niet lusten, dan zorgt u 
voor iets anders gezonds (groente/fruit).  

 

Rodermarkttoppers! 
De wagen is inmiddels afgetuigd, toch willen wij de gehele 
bouwgroep nogmaals een groot compliment geven voor 
de fantastische lego-wagen die zij met elkaar hebben 
neergezet. Uiteraard grote complimenten voor het 
product, maar nog belangrijker, ook de weg er naartoe 
verliep op een hele prettige manier.  

 
Van de verkeerscommissie: Cameraman of vrouw 
gezocht  
Voor een leuk kort projectje over verkeersveiligheid, zijn 
we op zoek naar een enthousiaste ouder met ervaring in 
het maken van korte filmpjes/video’s. Ben jij deze 
professionele filmmaker, of gedreven amateur met 
ervaring? Neem contact op met één van onze 
verkeersouders, of de directie. 
 
Van de oudervereniging: Enthousiaste fotografen 
gezocht! 
Vanuit de OV zijn we op zoek naar (groot)ouders die het 
leuk vinden om foto's te maken tijdens activiteiten op 
school. Je hoeft geen professional te zijn, maar een beetje 
gevoel en ervaring is wel wenselijk. Heb je interesse? Laat 
het ons weten, via hadewig_bijsterveld@hotmail.com. Dan 
nemen we vanuit de OV contact met je op om het verder af 
te stemmen. 
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In en uit de buurt 

 
Zpannend Zernike 
Dompel je onder in een verrassende bètawereld. Kom 
naar de Open Dag op het Zerniketerrein van de 
Rijksuniversiteit Groningen! En ontdek het zpannende 
aan bèta op diverse locaties: Discovery Truck, 
Bernoulliborg @Nijenborgh 9, het KVI, SRON/ het 
Kapteyn Instituut en de Energie proeftuin Entrance. Zij 
doen voor het eerst mee. 
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