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INFO #5
Groep 5: Bezoek gevangenismuseum
Groepen 6, 7 en 8: Zwemcircuit
13-11
Studiemiddag
Alle kinderen om 12.00 uur vrij
14-11
Start schoolfruit*
16-11
Open podium groep 8a*
Start Week van de Mediawijsheid*
22-11
Vergadering MR
23-11
INFO #6
* Meer informatie in deze INFO
Klik hier voor de digitale jaarplanner.

Maestro Polaris
Ook dit schooljaar gaan wij het grote muziekfeest Maestro
Polaris organiseren. Voor de 11e keer zullen het
schoolkoor en het schoolorkest in het voorjaar een
concert gaan voorbereiden. We beginnen op 30 november
met een gezellige startavond met alle muziek-hulp-ouders
en muziek-hulp-teamleden, om het afgelopen seizoen te
evalueren en om ideeën aan te dragen voor het nieuwe
seizoen. Niet alleen voor de kinderen maar ook voor de
muziek-hulp-ouders geldt het motto: ‘Hoe meer zielen hoe
meer vreugd’. Daarom doen wij elk jaar een oproep aan
(groot-)ouders om zich aan te sluiten bij deze gezellige
club. U hoeft echt geen virtuoos te zijn, schroom niet!
Interesse? Vragen? Neem dan even contact op met Bart
van Bergen.
Lampionnengalerij
Lepelen in Het Klokhuis (zie onderstaande foto),
timmeren op het schoolplein, , vlechten door kippengaas;
er werd wat afgeknutseld de afgelopen dagen om de
lampionnen op tijd af te krijgen. Alleen het maken was al
een groot feest! Klik hier om de resultaten van de
verschillende groepen te bekijken.
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Fietsencontrole
Afgelopen maandag vond de jaarlijkse fietsencontrole
plaats. Dit jaar werd deze gedaan door medewerkers van
Veilig Verkeer Nederland, zij kregen hierbij hulp van
wethouder Wekema. 75 procent van de kinderen
verdiende een ‘Deze fiets is OK’-sticker. Deze kinderen
maken nu kans om een fiets te winnen ter waarde van
€1.000,-!
Voor de fietsen die (nog net) niet door de keuring kwamen
is er op 19 november een herkansing. Ook de kinderen die
hun fiets nog niet hebben laten keuren zijn dan van harte
welkom.

Ontdeklab geopend!
De kinderen van groep 4b hadden de primeur en mochten
als eerste komen ontdekken en onderzoeken in ons eigen
ontdeklab. Onder begeleiding van Patrick Holt en juf Inge
mochten de kinderen stoeien met stroomkringen en
robotjes. Op de achtergrond maakte onze eigen 3d-printer
een bootje voor de kinderen. Volgende week is groep 3a
aan de beurt, gedurende het schooljaar komen alle
groepen aan de beurt.
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Week van de Mediawijsheid
Of we het nu hebben over tv, internet, apps, games of
smartphones: media zijn overal en iedere leerling maakt
er gebruik van. Mediawijs zijn is daarom steeds
belangrijker. Hoe werken media, wat hebben ze voor
invloed en wat kun je ermee? Dat ontdekken onze
leerlingen in MediaMasters, de serious game voor groep 7
en 8 die wordt gespeeld tijdens de Week van de
Mediawijsheid (16 tot en met 23 november 2018) door
duizenden kinderen in heel Nederland.
Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de kansen en
de gevaren van media. Leerlingen worden gedurende vijf
speldagen uitgedaagd om de hoofdrolspelers in
MediaMasters te helpen. Hiervoor moeten zij in de klas en
thuis MediaMissies volbrengen. Dat zijn vragen en
opdrachten die te maken hebben met thema’s op het
gebied van mediawijsheid. De klas die hiermee de meeste
bits scoort, mag zich de meest mediawijze klas van
Nederland noemen en wint mooie prijzen. Iedere leerling
ontvangt na afloop een MediaMasters-certificaat van
deelname.
Kijk
voor
meer
informatie
op:
www.mediamasters.nl.

Mikado
De voorbereidingen voor het Open Podium van groep 8
zijn inmiddels in volle gang. De rollen zijn verdeeld, de
teksten worden geleerd en de stukken van de operaliedjes
zijn geoefend; alles bij elkaar is het een drukke bedoening!
En alsof dat nog niet voldoende was, hebben de kinderen
vorige week woensdag ook nog een slagwerkworkshop
gehad. Een stukje Japans slagwerk hoort er immers ook
bij! De workshop werd gegeven door Pieter-Jan Lijzenga
van Muziekvereniging Noordenveld. De basis van de
ritmes werd geleerd en ook hoe je deze ritmes kunt
noteren en lezen.

MediaMasters wordt gespeeld tijdens de Week van de
Mediawijsheid (16 t/m 23 november 2018) Het thema
luidt: ‘Heb jij het onder de duim?’. Tijdens deze week roept
Mediawijzer.net docenten, professionals, ouders,
kinderen en jongeren op om zowel thuis als in de klas
samen in gesprek te gaan over ons online gedrag en
mediawijze vaardigheden. Kijk voor meer informatie op
website: www.weekvandemediawijsheid.nl.

Klaar voor de start!
Komende woensdag gaat het schoolfruitproject weer van
start. Net als vorig jaar staat er in ons Klokhuis een
fruitkraam, waar elke dag voor iedere groep een gevulde
krat klaar staat. Iedere week ontvangt u een
schoolfruitmenu, waarin u vindt welke soort groente of
fruit op woensdag, donderdag en vrijdag wordt
aangeboden. Wanneer uw kind iets niet lust vragen we u
zelf een vervangend stuk groente of fruit aan uw kind mee
te geven.

Groep 5b/6a het bos in gestuurd
Woensdag stuurde Tim uit groep 5b/6a zijn hele groep het
bos in (niet figuurlijk gelukkig, maar letterlijk). Als
aanvulling op Tim zijn spreekbeurt kregen de kinderen
een rondleiding van een boswachter door een stuk bos in
de omgeving van Norg. De juf en kinderen waren onder de
indruk van Tim zijn spreekbeurt; 'Hier kunnen geen 10
biologielessen tegenop!'

Een aantal redenen waarom wij dit doen:
- Een gezonde school presteert beter. Leerlingen op
scholen waar gezond wordt gegeten, zitten lekkerder in
hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en
leren makkelijker.
- Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling
van kinderen.
- Het is lekker en gezond. De kinderen leren waarschijnlijk
nieuwe stukjes fruit en groente te eten en te ontdekken
wat ze lekker vinden.
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Voorleeskampioen
Zoals u in de vorige INFO heeft kunnen lezen, vond op de
vrijdag voor de herfstvakantie de voorleeswedstrijd
plaats. Senna uit groep 7 en Bram uit groep 8 maakten er
een hele spannende strijd van. Na uitvoerig juryberaad,
waar onder andere oud-winnaar Sam deel van uitmaakte,
werd Senna verkozen tot voorleeskampioen van onze
school. Zij mag nu deel gaan nemen aan de regionale
vervolgronde. Goed gedaan Senna en heel veel succes!

Jantje Beton
De kinderen van onze school hebben in september mee
gedaan met de Jantje Beton Loterij. Enthousiast op pad om
zoveel mogelijk loten te verkopen. Sommige kinderen
kwamen zelfs een extra lotenboekje halen omdat alle loten
al waren verkocht.
Door het enthousiasme van de kinderen is er een bedrag
opgehaald van €3132,-. De helft van dit bedrag is voor
Jantje Beton en de andere helft is voor school. Dat
betekent dat wij €1566,- hebben opgehaald voor onze
school. Deze opbrengst wordt geheel gebruikt voor het
verrijken en onderhouden van ons schoolplein. Zo zijn er
inmiddels allemaal nieuwe ballen aangeschaft.
Een hartelijk dank aan alle enthousiaste kinderen die
voor dit super mooie bedrag hebben gezorgd!!

In en uit de buurt
Sinterklaasintocht Roden
Voor de intocht van de goedheiligman in Roden is de
organisatie op zoek naar talent. Klik hier voor de flyer.
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