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Informatieavond 
Vorige week woensdag was het tijd voor de jaarlijkse 
informatieavond, dit jaar hebben we deze in een nieuw 
jasje gestoken. Dit betekende dat niet alleen de ouders 
waren uitgenodigd, maar ook de kinderen gaven acte de 
présence. Zij leidden namelijk hun eigen ouders rond in de 
klas. Vol trots vertelden zij over het reilen en zeilen in hun 
eigen jaargroep. Fantastisch om de betrokkenheid bij onze 
kinderen te zien, een groot compliment voor hun 
rondleidkunsten. Wij, de meesters en de juffen, hebben 
genoten! 
 
Ter evaluatie hebben alle ouders een vragenlijst kunnen 
invullen. Hieruit kwam een aantal punten naar voren waar 
wij als team nog met elkaar over in gesprek gaan. Wij 
willen de 103 respondenten bedanken voor de feedback 
en het gemiddelde eindcijfer van een 8,6!  

 
Leefstijl thema 2: Praten en luisteren 
Zoals u weet werken wij op school met Leefstijl, een 
methode voor sociaal-emotionele vaardigheden. Wij 
informeerden u onlangs over het feit dat wij gestart zijn 
met het eerste thema waarin de sfeer in de groep centraal 
stond. 
 
In de week van 5 november gaat thema 2 van start Praten 
en luisteren. Dit thema gaat over communicatie: over 
praten, luisteren en stil zijn. Allemaal actieve 
vaardigheden die kinderen gaandeweg leren. 
Volwassenen kunnen daarin het goede voorbeeld geven. 
Zo leert uw kind dat vragen stellen en luisteren net zo leuk 
kan zijn als zelf iets vertellen. Ook dit thema bestaat uit 
vier lessen. Alle groepen zijn hier ongeveer zes weken mee 
bezig. Hieronder kunt u klikken op de groep(en) van uw 
kind(eren) voor meer groepsspecifieke informatie. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 1-2 Groep 6 

Groep 3 Groep 7 

Groep 4 Groep 8 

Groep 5  

  
Algemene Ledenvergadering 
Gisteravond vond de jaarlijkse ALV van onze OV plaats. De 
OV heeft de zaken op activiteitenvlak en op financieel vlak 
uitstekend voor elkaar. U kunt op de website van school 
het financieel jaarverslag nalezen. 
 
Een tweetal ouders had om verschillende redenen reeds 
afscheid genomen aan het eind van vorig schooljaar, wij 
willen hen vanaf deze plek nogmaals bedanken voor hun 
inzet tijdens allerlei activiteiten; Yvonne van der Laan en 
Jelske van Zuijlen bedankt! Daarnaast hebben we gelukkig 
ook weer een tweetal nieuwe leden mogen verwelkomen: 
Martijn de Vries en Ella van Kaam.  
 
Vandaag krijgen alle kinderen de factuur mee voor de 
vrijwillige ouderbijdrage. Het geld wordt gebruikt voor de 
organisatie van verschillende schoolactiviteiten die door 
de OV worden georganiseerd en diverse sport- en cultuur 
evenementen. 

 
Agenda 
Vr 19-10 INFO #4 

Start herfstvakantie 
Ma 22-10 Herfstvakantie (t/m 26-10) 
Zo 28-10 Wintertijd » klok 1 uur terug 
Wo 31-10 Handbaltoernooi meisjes groep 8 
Do 01-11 CM 5b-6a: De kinderkolonie* 
Vr 02-11 CM 6b: De kinderkolonie* 

Groep 7: Drents museum 
Ma 05-11 Fietsencontrole 

Start Leefstijl thema 2* 
Vr 09-11 INFO #5 
Wo 14-11 Start schoolfruit* 
 * Meer informatie in deze INFO 

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 
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Voorleeswedstrijd 
Ten tijde van het ter perse komen van deze INFO is het nog 
niet bekend wie dit jaar onze voorleeskampioen wordt. 
Wel kunnen wij vertellen wie er vanmiddag in de finale 
gaan strijden om een plekje in de regionale vervolgronde, 
dit is uit groep 7 Senna en uit groep 8 Bram K. De jury van 
de voorleeswedstrijd bestaat dit jaar naast meester Frank 
en juf Betty, ook nog uit oud-winnaar Sam. Houd de 
website in de gaten voor de winnaar van deze wedstrijd. 
  
Groep 7 schrijft groep 7 
De leerlingen van groep 7 schrijven brieven met een groep 
7 in Vlaardingen. Alle kinderen hebben een schrijfmaatje 
gekregen van IKC De Ark. Het schrijven van een brief krijgt 
op deze manier een heel functioneel doel. Daarnaast is het 
natuurlijk ook nog eens ontzettend leuk! 
 
Start Schoolfruit 
Van 13 november tot en met 20 april doen wij weer mee 
aan het EU-Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-
Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk 
eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen 
op woensdag, donderdag en vrijdag gedurende twintig 
weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-
uurtje om in de klas op te eten.  
 
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om 
verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet 
alleen gezond, maar ook leuk!  
 
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief 
van de Europese Unie, het Ministerie van Economische 
Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en 
het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het 
programma wordt ondersteund door het 
Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen 
worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor 
de school en de ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten 
verbonden aan het programma. U kunt hierover meer 
lezen op de website www.euschoolfruit.nl. 
 
De Mikado in combinatie met technisch lezen 
In INFO #3 heeft u kunnen lezen over de Mikado (niet de 
stokjes, maar de opera) die groep 8 aan het voorbereiden 
is voor het open podium.  Naast het muzikale doel, heeft 
dit project daarnaast het doel om het technisch lezen te 
bevorderen door middel van toneellezen. Om het team 
hier handvatten bij te geven heeft onderwijskundige Itie 
van den Berg hier gisteren een voorlichting over gegeven 
tijdens een vergadering. Erg interessant, wordt vervolgd…  
 

Weet u nog? 
Een jaar en drie dagen geleden togen wij met een bus vol 
orkestleden en een deel van hun klasgenoten naar Almere 
voor de opnames van de Lang Leve de Muziek Show. Deze 
fantastische belevenis staat bij ons allemaal in het 
geheugen gegrift, klik hieronder om de videoclip die 
voorafgaand aan de show gemaakt is nogmaals te 
bekijken. 

 
Van de verkeerscommissie:  
Actie Veilig op de Fiets 
Van 1 tot en met 14 november wordt op onze school de 
actie ‘Veilig op de Fiets’ gehouden.  Om veilig deel te 
kunnen nemen aan het verkeer moeten de kinderen niet 
alleen beschikken over de juiste kennis over 
verkeersborden en -regels, maar zij moeten ook 
beschikken over een veilige fiets. Stel dat de remmen het 
niet goed doen, of een kind kan niet met de voeten bij de 
grond komen als het ineens moet stoppen, of afstappen? 
Wat is nu een veilige fiets? En hoe gedraag ik mij in het 
verkeer?  
 
Fietscontrole door wethouder Alex Wekema 
De kinderen van groepen 3 t/m 8 kunnen op 5 november 
hun fiets volledig laten controleren volgens de eisen die 
VVN aan een veilige fiets stelt. De keuring zal dit jaar door 
medewerkers van VVN zelf worden gedaan. Zij krijgen 
hierbij hulp van wethouder Alex Wekema van Gemeente 
Noordenveld, die de controle van de eerste fiets zal gaan 
uitvoeren! 
 
Alle kinderen die een fiets hebben die op 5 november de 
sticker ‘Deze fiets is OK’ ontvangen, maken ook kans op 
fantastische prijzen. Ze ontvangen een unieke wincode 
voor de actie ‘Licht aan en gaan!’ van de ANWB. De 
hoofdprijs is een fiets t.w.v. € 1.000,-! 
 
25% korting bij Bouma Tweewielers 
Vanaf 19 oktober tot en met 3 november geeft Bouma 
Tweewielers aan alle kinderen van de Poolster 25% 
korting op alle fietsverlichting (excl. montage). Natuurlijk 
kunt u ook bij hen terecht voor eventuele andere 
reparaties aan de fiets. 
 
Maak kans op die nieuwe fiets van € 1.000,- en vele andere 
mooie prijzen en zorg ervoor dat de fiets van uw kind voor 
5 november tiptop in orde is! Klik op de fiets hieronder 
voor de punten waaraan de fiets moet voldoen. 
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In en uit de buurt 

 
Kinderclub Nieuw-Roden | GPS schatzoeken 
Op 20 oktober vindt dit spannende avontuur 
georganiseerd in samenwerking met IVN plaats, het is 
voor kinderen van 8 t/m 12 jaar oud. De kosten zijn €1,- 
per kind. Opgeven kan via de de mail: 
kindereninnieuwroden@gmail.com  
 
Klik op de onderstaande afbeelding voor de flyer.  

 
Kinderclub Nieuw-Roden | Griezel spooktocht 
Heb jij zin om te griezelen? Kom dan op 27 oktober 
(verkleed mag) naar het Dorpshuis in Nieuw-Roden 
(achterkant)! De griezeltocht is voor alle kinderen van 
groep 1 t/m 8. Alle kinderen lopen onder toezicht van een 
volwassene.  
 
Hoe laat? 
Om 18.30 uur start de spannende griezel spooktocht.  
Kosten zijn 2 euro per deelnemer dit is inclusief griezelsap 
enzo… Tevens hebben we nog vrijwilligers nodig! Wil jij of 
ken jij iemand dan graag een mailtje naar: 
kindereninnieuwroden@gmail.com  
 
De griezelige groetjes van de kinderclub in Nieuw-Roden 
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