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Staking 
Afgelopen vrijdag bleven de deuren van de school 
gesloten. We hebben ons werk neergelegd, omdat wij ons 
ernstige zorgen maken over de ontwikkelingen in 
onderwijsland. Maar om dan maar thuis te gaan zitten, dat 
voelt niet goed. Daarom zijn we als team op zoek gegaan 
naar andere activiteiten om deze dag zinvol in te vullen. ’s 
Ochtends hebben we met elkaar de Mensingebos schoon 
geprikt en ’s middags hebben we klussen verricht rondom 
en in de kinderboerderij.   

 
Dans in school 
Het aftellen kan nu echt beginnen. Nog 5 nachtjes slapen 
en dan vieren we ons grote dansfeest. Nog even en dan kan 
er flink geswingd gaan worden. Er heerst nog wat 
verwarring over de kledingsuggesties. De kinderen 
krijgen van de organisatie slechts een kostuumonderdeel, 
niet het gehele kostuum.  Mocht u hier nog vragen over 
hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. 
 
 
 
 

 
Boomfeestdag 
Op woensdag 13 maart vierden wij met elkaar 
boomfeestdag! Allereerst konden we in 't Klokhuis met 
elkaar genieten van een verhaal van onze 
voorleeskampioen Senna. Helaas konden we hierna door 
de onstuimige weersomstandigheden niet met de hele 
school naar buiten, maar dankzij een live stream met het 
plein konden we wel zien hoe wethouder Kirsten Ipema 
de naam van het bos onthulde en de eerste boom plantte. 
(bron foto: Roder Journaal) 

Toen het aanplanten van ons Poolster ontdekbos officieel 
van start gegaan was, kon het feest losbarsten. We zongen 
met elkaar 'Boom boom boom' en alle klassen kregen van 
de wethouder nog een boom mee om in de klas te planten. 
Hieronder kunt u een impressie zien van het feest in 't 
Klokhuis. (Bron filmpje: De Krant) 

Zoals Senna al voorlas tijdens het boomfeest, hebben de 
boompjes en struiken nu eerst rust nodig om te kunnen 
groeien. Tot aan de meivakantie zal de wal afgezet zijn om 
op te spelen. Hierna mag er weer volop op gespeeld 
worden. Tot die tijd mogen we ons allemaal verheugen op 
het glijden van die mooie glijbaan…  

 
Agenda 
Vr 22-03 INFO #13 
Ma 25-03 CM 1d: Fluitje van een cent  
Wo 27-03 Dans in school 
Do 28-03 Eet het beter! 
Di 02-04 Nationale Buitenspeeldag 
Wo 03-04 De Grote Rekendag* 
Do 04-04 Theoretisch verkeersexamen groep 7 
Vr  05-04 INFO #14 
* Meer informatie in deze INFO 

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 
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Flessenactie Rodermarktwagen 2019 
We zijn inmiddels alweer onderweg naar het eind van 
maart en dat betekent nog een half jaar tot Roden weer in 
het teken zal staan van de Rodermarkt. Onderdeel 
daarvan is natuurlijk de Rodermarktparade en ook dit jaar 
zal daar weer een wagen van onze school tussen rijden.  
 
De voorbereidingen voor de wagen zijn al in volle gang. 
Het kernteam heeft al een paar keer bij elkaar gezeten en 
langzaam maar zeker komen er meer sponsoren bij die 
ons dit jaar (weer) willen helpen door middel van een 
financiële of materiële bijdrage.  
 
Natuurlijk zijn wij blij met deze giften, maar ook u als 
ouders kunt ons helpen! Binnenkort zal er in het Klokhuis 
van de school een container met zak staan waarin u lege 
statiegeldflessen kunt deponeren.  Dit mogen flessen van 
alle merken zijn, alles is welkom en alle kleine beetjes 
helpen! Mogen wij op jullie hulp rekenen? 
 
Namens het kernteam en de kinderen van toekomstig 
groep 2, BEDANKT! 

 
De Grote Rekendag 
Ieder jaar doen wij mee aan de Grote Rekendag. Dit is een 
dag voor alle basisscholen in Nederland (groep 1 t/m 8) 
die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet 
gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want 
rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek! 
Het thema van de 17e Grote Rekendag is ‘Uit verhouding’. 
Kinderen verkennen tal van situaties waarin de 
verhoudingen niet kloppen. Daarvan zijn er genoeg. Denk 
maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor een 
snackbar. Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot 
verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot 
meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte 
(meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen 
onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken 
levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen 
leuk! Onze rekencoördinatoren, juf Ilona en juf Marga, zijn 
al druk bezig met de voorbereidingen. Klik hieronder voor 
het filmpje van de Grote Rekendag van vorig schooljaar. 
 

 

Open podium groepen 3 
Een volgepakt Klokhuis genoot vandaag van de kinderen 
van de groepen 3. Tovenaars, voetballers, scheidsrechters, 
superhelden, u kunt het zo gek niet bedenken of het stond 
bij ons op het podium. Onder toeziend oog van hun 
(groot)ouders en de groepen 4 en maakten ze er een 
wervelende show van. Goed gedaan allemaal! 

 
Programmeren met LEGO 
Zoals u eerder heeft kunnen lezen, is een deel van de 
kinderen van groep 8 onder begeleiding van Kees van 
Gemert en juf Ilona aan het leren programmeren met de 
LEGO Mindstorms. Vanaf deze week zijn er maar liefst 3 
teams (!) zich aan het voorbereiden op de WRO in 
Hengelo. Op zaterdag 18 mei vindt dit toernooi plaats, 
wordt vervolgd…   

 
Schaken 
Afgelopen maandag stond de laatste schaakles op het 
programma. Onder begeleiding van schaakmeesters Ale 
en Frans van de schaakvereniging is er een hoop geleerd 
en ook plezier gemaakt. Vanaf deze plek willen wij ze 
hartelijk bedanken voor hun inzet. Op 13 april vindt het 
jaarlijkse scholenschaaktoernooi in Peize plaats. De 
schakers krijgen binnenkort de mogelijkheid om zich op 
te geven.  
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Verkuno op reis 
De afgelopen weken maakte de reizende tentoonstelling 
van de kunstenaarsvereniging Verkuno een bezoek aan 
onze groepen 5 en 6. Doel is dat de leerlingen kennis 
krijgen over en waardering voor kunst en kunstenaars uit 
hun naaste omgeving en op een beschouwende wijze de 
verschillende beeldaspecten, gebruikte technieken en 
materialen leren kennen. Uiteindelijk mochten de 
kinderen uiteraard ook nog zelf aan de slag.  

 

In en uit de buurt 

 
Disco 
29 maart organiseert Kinderen Nieuw-Roden een disco in 
het dorpshuis. Alle kinderen, de groepen 1 t/m 3 (17.00 
uur tot 18.00 uur) en de kinderen van de groepen 4 t/m 8 
(18.30 uur tot 20.00 uur), zijn van harte uitgenodigd voor 
dit feest. U kunt uw kind(eren) opgeven via 
kinderennieuwroden@gmail.com. Klik op de afbeelding 
voor de flyer met meer informatie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open dag Tennisvereniging REO 
Op 31 maart  organiseert tennisvereniging REO een open 
dag. De perfecte kans om de liefde voor tennis en padel te 
delen met vrienden, familie, collega’s en kennissen, of juist 
om kennis te maken met de leukste sporten ter wereld. 
Vanaf 10.00 uur is iedereen van harte welkom bij REO om 
een balletje te slaan en kennis te maken met onze gezellige 
vereniging en het fantastische tennis en padel park. Dus 
zeg het voort en neem zoveel mogelijk mensen mee naar 
deze #lovegameNL! Zien we je dan? Klik op de afbeelding 
voor de flyer met meer informatie. 

 
Palmpasenoptocht 
Kinderen Nieuw-Roden organiseert op 13 april een 
Palmpasenoptocht door het dorp met muziek. Voor 10 
april kunt u uw kind(eren) opgeven via 
kinderennieuwroden@gmail.com. Klik op de afbeelding 
voor de flyer met meer informatie. 
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