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Belangrijke data 

24 mei Groepsshow groep 5 

30 mei t/m 2 juni Hemelvaartweekend 

3 juni Onderwijsdag, alle leerlingen vrij 

4 juni Groepen 7 & 8 naar de Nieuwe Kolk in Assen 

5 juni Groep 4 naar het Scheepstrakabinet en naar Havezate Mensinge 

6 & 7 juni Schoolreis groep 7 

10 juni Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij 

13 juni Schoolreizen groepen 5 & 6 

14 juni Schoolfeest tussen 17.00 uur en 19.00 uur 

19 juni Schoolreizen groepen 3 & 4 

20 juni Schoolfotograaf 

26 juni Studiedag team, alle leerlingen vrij 

27 juni  Musical groep 8 

1 juli Oudergesprekken 

4 juli Afscheidsfeest groep 8 

12 juli  Laatste schooldag 

 

 

Datum Wie werkt voor wie 

24 mei Annemieke werkt voor Mirjam 

27 mei Nina werkt voor Marga 

17 juni Nina werkt voor Mirjam 

17 juni Anneke werkt voor Marjolein 

18 juni Nina werkt voor Mirjam 

18 juni Anneke werkt voor Marjolein 

19 juni Hennie werkt voor Elize 

24 juni Nina werkt voor Iris 

28 juni Annemieke werkt voor Mirjam 

1 juli Nina werkt voor Marga 

8 juli  Nina werkt voor Marinka 
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Inhoud 

0 ATB training groepen 7 & 8 

0 Oudervereniging 

0 Rodermarktwagen 

 

ATB training groepen 7 & 8 

Vorige week hebben de kinderen van de groepen 7 & 8 een ATB training gevolgd. De 

kinderen hebben er erg van genoten! 

Oudervereniging 

Voor de meivakantie heeft uw kind een brief meegekregen met daarin de vraag of u kunt 

helpen bij 1 of meer activiteiten zoals het pleinfeest op 14 juni, luizen pluizen en 

verkeerszaken. We hebben een aantal aanmeldingen ontvangen, maar we hebben nog 

niet voldoende hulp. 

Voor het pleinfeest zijn wij op zoek naar ouders, opa's en oma's etc, die op 14 juni 

bijvoorbeeld een half uur of uur kunnen helpen bij de catering, schminken, klaarzetten en 

opruimen van zaken of toezicht houden bij de spellen. Dit feest is van 17.00 uur tot 

19.00 uur, is voor de huidige leerlingen en ouders en staat los van de reünie voor oud-

leerlingen op 25 juni. Dat wordt door oud-docenten georganiseerd. Als er genoeg hulp is, 

hebben we allemaal de tijd om naast het helpen zelf ook feest te vieren. Aanmelden kan 

ook via ov-obsdetandem@hotmail.com.  
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Rodermarktwagen 2019       nr. 1  

 

We zijn begonnen! 

In april hebben we een presentatie gehad van 

het ontwerp.  Een prachtig ontwerp waar  we de 

komende maanden ons mee bezig gaan 

houden.  

Als je nog mee wilt bouwen. Je bent van harte 

welkom!  

Vanaf Pinksteren zijn we in ieder geval op de 
maandagavond te vinden op de bouwlocatie. 
Dat is bij  dhr. Vlonk aan de Zevenhuisterweg 
19.  

 
Ook als je thuis iets kunt knutselen of naaien, 
dan maken we graag gebruik van je hulp.  
 

 
 
Gezocht!  
 
We zijn op zoek naar diverse materialen. Wellicht heb je het nog niet gelijk liggen. Maar misschien wel 
in de komende tijd. Op school staan bakken waarin het gedoneerd kan worden. Bij de kleuters in de 
gang en in de luchtballon bij het podium.  
Alvast bedankt!  
 
 

 Blauwe spijkerbroeken, heel veel spijkerbroeken. Er mag best een gat in zitten.   

 Doeken/Lakens/rek bare stof, t-shirt stof   Kleur 
wit/bruin/zwart/crème/blauw  

 Fiberfill kussenvulling  Het mag ook uit een oude kussen 
komen.  

 Vliegeniersbril  
 
 

 Slipjas 

 Flanellen pyama’s (bruin,beige,blauw,wit)  

 Dekbed  1 of 2 persoons  

 Witte dekbedhoezen  

 Gehaakte of gebreide dekens.  

 Bruine bonen (gedroogde) 

 Mais (gedroogd)  

 Takken  

 Lantaarn  
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Verkeersregelaars  

We zijn ook op zoek naar 2 verkeersregelaars.  
Op zaterdag ochtend tussen 8.00- 10.00 uur breng je de wagen naar de startlocatie.  
En op zondagmiddag tussen 16.00 en 18.00 uur breng je hem terug naar de loods.  
Voor die tijd volg je een online cursus die ongeveer 1 uur van je tijd in beslag neemt. 
 
 
Komende maanden  
In de komende maanden zullen we iedereen op de hoogte houden via de nieuwsbrief. Maar ook via 
Facebook en de site www.obsdetandem-roden.nl  
 
 
 
 
Contact gegevens:  
Tanja Buring  
Watts App 06-41133898 
Tanja0680@gmail.com  
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