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Boot aangemeerd
De kinderen van de groepen 3 keken deze week raar op
toen er ineens een boot had aangemeerd in de gang voor
hun klas. Wij denken dat deze boot vol zat met
hulpsinterklazen en hulppieten, want er lopen er nogal
wat rond op De Poolster. Op 5 december hopen wij de
goedheiligman weer te mogen ontvangen op school.
Wordt (hopelijk) vervolgd…

Een nieuwe groep
Net als het afgelopen schooljaar zal er na de kerstvakantie
een instroomgroep gaan starten. In deze groep 1d zullen
de leerlingen instromen die net 4 jaar zijn of binnenkort
worden. De 8 kleuters zullen in de komende maanden
gezelschap krijgen van meer instromers. De groep groeit
zoals het nu lijkt uit tot ± 20 leerlingen. Over de verdere
invulling van deze groep zullen wij u in de volgende INFO
informeren.
Open podium groep 8: De Mikado
Afgelopen vrijdag vond er een heel bijzonder open
podium plaats in ons Klokhuis. De leerlingen van groep 8
brachten samen met opera-ensemble Frizzare uit
Roderwolde De Mikado ten tonele. Ten overstaan van hun
ouders, leerlingen uit groep 7 en andere genodigden
speelden en zongen zij de zonnepanelen van het dak! Een
van de hoogtepunten ziet u hieronder: Dianne zong samen
met solist Jan Rooks een leuk en spannend duet.

ATTENTIE:
De kinderen worden woensdag 5 december uiterlijk om
08:15 uur op school verwacht, de deuren gaan om 08:00
uur open. Vervolgens zorgen alle groepen dat zij om 08:20
uur op de parkeerplaats klaar staan. In verband met het
strakke schema en voldoende overzicht willen wij de
ouders met klem vragen om tijdig (08:15 uur) de school te
verlaten. Wilt u het ontvangst van de Sint en zijn Pieten
bijwonen? Dat lijkt ons erg gezellig!
Ouders die graag willen kijken, vragen wij om plaats te
nemen achter de linten op de parkeerplaats bij school.
We ontvangen Sinterklaas op de parkeerplaats, deze is die
ochtend afgezet en wij vragen u om de auto te parkeren op
de parkeerplaats van VV Nieuw-Roden, bij Smilda of bij de
Chinees.
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij. De
groepen 5 t/m 8 blijven gewoon tot 14.00 uur op school
en lunchen dus ook op school.

Volgende week vrijdag vindt het volgende podium plaats,
juf Carolien zal dan met haar groep 4a het toneel betreden.
Wij hebben er nu al zin in!
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Zichtbaarheid in het verkeer
Voorafgaand aan de donkere dagen zijn inmiddels alle
fietsen gecontroleerd op onder andere de verlichting.
Gelukkig voldeden bijna alle fietsen aan de voorwaarden
die gesteld worden aan een veilige fiets. U kunt de
goedgekeurde fietsen herkennen aan een OK-sticker.

Paarden, torens en een koning
Dit gaat niet over een middeleeuws verhaal, maar over de
spreekbeurt van Jiro uit groep 5. Onder toeziend oog van
Frans van Doorn, onze eigen schaakmeester en daarnaast
opa van Jiro, vertelde Jiro van alles over het schaken.
Aansluitend mochten de kinderen zelf een potje spelen.
Goed gedaan Jiro! In februari zullen de schaaklessen voor
de geïnteresseerde kinderen van de groepen 5 t/m 8 weer
gaan beginnen. Te zijner tijd wordt u hierover
geïnformeerd.

Naast de fietsencontrole heeft de verkeerscommissie
kleurplaten verspreid over zichtbaarheid in het verkeer.
Via deze link kunt u meer over dit onderwerp lezen. De
kleurplaten zijn verstuurd naar VVN, we wachten het
resultaat in spanning af.
Week van de Mediawijsheid
In de afgelopen week hebben de kinderen van de groepen
7 en 8 meegedaan aan MediaMasters. In deze game
werken de kinderen spelenderwijs aan het mediawijs
worden. Aanvullend werden er lessen vanuit Leefstijl,
onze methode voor sociaal emotionele vorming, gegeven.
Onder andere het gebruik van WhatsApp kwam aan de
orde. In groep 7 is besproken welke digitale afspraken we
met elkaar kunnen maken. Gedurende het gesprek
kwamen de kinderen erachter dat deze afspraken
helemaal niet zo anders zijn dan in het dagelijkse leven. De
afspraken die de kinderen met elkaar gemaakt hebben,
worden in de klas opgehangen.

In en uit de buurt
Primeur in de gemeente Noordenveld: Junior
Energiecoach
Junior Energiecoach is een leuk en leerzaam spel voor het
hele gezin om thuis makkelijk energie te besparen. Voor
een schoner milieu en een vollere portemonnee! Gezinnen
in gemeente Groningen en Noordenveld kunnen gratis
meedoen en zich nu aanmelden.
Klik hier voor meer informatie

Op het MediaMasters YouTube-kanaal staat een video met
de hoofdpersonen uit MediaMasters, bekend van de
‘MediaSquad’. Zij vertellen over hun eigen ervaringen en
meningen rondom fotograferen, vloggen en beeldtaal.

Kerstdiner verschoven naar de donderdag
Bij de start van dit schooljaar hebben wij besloten het
kerstdiner op donderdag te gaan organiseren. In het
verleden vond het diner op de woensdag plaats, omdat de
kinderen dan ’s middags vrij waren en er hierdoor een
langere voorbereidingstijd was. Nu het met de komst van
het 5-gelijke-dagen-model niet meer uitmaakt, is er door
het team gekozen voor een verschuiving naar de
donderdag. Dit betekent dat er een verlenging van de
kersttijd in de klas is, en een verkorting van de afbreektijd.

Sinterklaasintocht Nieuw-Roden
Morgen zal Sinterklaas in Nieuw-Roden aankomen. Klik
hier voor de flyer met meer informatie.
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