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Belangrijke data 

24 september Week van de pauzehap voor de groepen 5 t/m 8  

25 september Rodermarkt, alle kinderen vrij 

26 september Informatieavond groep 6, aanvang 19.30 uur 

27 september Informatieavond groep 5, aanvang 19.30 uur 

1 oktober Informatieavond groepen 3 en 4, aanvang 19.30 uur 

2 oktober Groepen 7 & 8 naar het Groninger museum 

8 oktober Ov- vergadering 

9 oktober MR. vergadering 

17 oktober Handbal jongens 

20-28 oktober Herfstvakantie 

 

Datum Wie werkt voor wie 

1 oktober Nina werkt voor Marga 

1 oktober Elize werkt voor Marlou 

8 oktober Elize werkt voor Marjolein 

8 oktober Nina werkt voor Marinka 

 

Inhoud 

0 Originaliteitsprijs Rodermarktparade 2018 

0 Groepsshow groep 3 

0 Juffendag 

 

Originaliteitsprijs Rodermarktparade 2018 

Afgelopen zaterdag was het dan zover; de Rodermarktparade. Na maanden van 

voorbereiding en werk mocht de Rodermarktwagen van de Tandem met het onderwerp 

“Halloween” richting de startopstelling. 

Met een kleine, maar ontzettend gezellige en leuke bouwgroep is er een hele mooie 

wagen gebouwd. Uitgangspunt zoals ieder jaar is dat de kinderen een onvergetelijke 

middag en avond hebben. We kunnen wel stellen dat hier zeker in is geslaagd. Dat je dan 

ook nog namens de vakjury beloond wordt met een orginaliteitsprijs is helemaal 

prachtig. Een prijs die wordt beoordeeld tussen ALLE deelnemende wagens en die, als je 

de wagen met al zijn details ziet, dik en dik verdiend is. 

Niet alleen de vakjury, maar ook het publiek langs de kant van de weg kon de wagen ook 

erg waarderen. Dat was te merken aan het applaus! 
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Vanuit het team én de oudervereniging zijn we heel trots op alle bouwers, knutselaars, 

kledingverzorgsters, schminkers, kappers en alle anderen die een steentje hebben 

bijgedragen aan deze Rodermarktwagen en de Tandem op een positieve manier hebben 

vertegenwoordigd.  

Het was erg fijn om te horen en te merken, dat er een leuke sfeer bij de bouwgroep 

aanwezig was en dat iedereen zeer gemotiveerd was. Het enthousiasme sloeg over op 

anderen, met als resultaat een prachtige wagen. Van harte gefeliciteerd! 

 

Zaterdag 3 november worden de prijzen uitgereikt. In de hoop met veel bouwers 

aanwezig te zijn mogen we onze prijs dan in ontvangst nemen.  
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Groepsshow groep 3 

Dit schooljaar verzorgen de kinderen van groep 3 de kerstmusical. De ouders van de 

kinderen van groep 3 worden uitgenodigd, om de musical op de donderdag voor de 

kerstvakantie te komen bekijken. De reguliere groepsshow van 

groep 3 komt te vervallen. 

Juffendag 

Dit schooljaar vieren we opnieuw gezamenlijk de verjaardagen 

van de juffen. Dit schooljaar doen we dat op 20 maart. Op de 

dagen dat de juffen echt jarig zijn, verzorgen we een kleine 

traktatie. Cadeautjes voor de juffen willen we liever niet op de 

verjaardag zelf. Mochten de kinderen een cadeautje willen 

geven, dan ontvangen we die liever op 20 maart. Uiteraard is 

dit niet verplicht.  

Week van de pauzehap 

Deze week doen de groepen 5 t/m 8 mee aande gezonde pauzehap. De kinderen hoeven 

woensdag, donderdag en vrijdag geen eten mee te nemen voor in de ochtendpauze. 

Woensdag krijgen de kinderen een volkorencracker met aardbeien, donderdag een halve 

banaan met kwark en vrijdag bleekselderij met mandarijn. 

KOM ERBIJ! tijdens de Kinderboekenweek in de Bibliotheek 

Vanaf woensdag 3 oktober is het feest in de Bibliotheek, het is namelijk de start van de 

leukste week van het jaar, de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Vriendschap, 

KOM ERBIJ! 

 

Kom op woensdag 3 oktober met je beste vriend of vriendin naar Bibliotheek 

Roden.  We starten deze week feestelijk met allerlei activiteiten. Vanaf 14.30 uur kan je 

je laten schminken, glittertattoos laten zetten of samen spelletjes doen, zoals een 

speurtocht! En voorlezen voor de jonge kinderen zal natuurlijk ook gebeuren. 

Daarnaast is het mogelijk om kennis te maken met het Drentse spel Blokgooien. Er zal 

iemand aanwezig zijn om meer te vertellen, maar het belangrijkste is dat jullie samen 
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aan de slag kunnen gaan met de speciale kinderversie van het spel. Er is natuurlijk ook 

drinken en wat lekker voor tussendoor! 

Op zaterdag 6 oktober kunnen kinderen van 2 tot 7 jaar zelf muziekinstrumenten 

maken van verschillende materialen tussen 10.30 tot 12.00 uur in Bibliotheek Norg. Kom 

samen muziek maken! 

Op dezelfde dag kan je tussen 13.00 en 15.00 uur in Bibliotheek Roden sleutelhangers en 

vriendschapsarmbanden maken. Alle kinderen vanaf 5 jaar mogen 3 sleutelhangers of 

vriendschapsarmbanden te maken. Eén voor jezelf, één voor je beste vriend of vriendin 

en één voor iemand die je nog niet kent, iemand die misschien een vriend of vriendin kan 

worden, iemand waar tegen je zegt: KOM ERBIJ! 

Alle activiteiten zijn gratis, een lidmaatschap van de bibliotheek is niet noodzakelijk. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Bibliotheek Roden • Yolanda Timmer, frontofficemedewerker • 088 0128245 

y.timmer@biblionetdrenthe.nl • www.bibliotheekroden.nl  
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