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AGENDA 

4  t/m 13 okt Start Kinderboekenweek  

5 okt ALLE KINDEREN VRIJ I.V.M. 
LANDELIJKE STAKING  

11 okt Leerlingenraad  

11 okt Handbaltoernooi jongens 13.30-
17.00 uur Groep 8 

12 okt Cultuurmenu Groep 3 t/m 6 

 
 
ROTS EN WATER   

2 okt  Groep 6 

 
 
TOETS- EN HUISWERKKALENDER 

6 okt Aardrijkskunde toets Hoofdstuk 1 Groep 7 

 
 
VERJAARDAGEN 

30 sept Jules Lubbers Groep 5/6b 

1 okt Ella van der Krogt Groep 1/2c 

6 okt Elin Feiken Groep 1/2b 
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Rodermarktparade 2017 

Wauw! Wat een prachtige wagen! Wat een 
werk! Wat een groep geweldige ouders! 
Wat een spanning! Wat een plezier! Wat 
een emotionele ontlading, maar vooral wat 
een groep geweldige kinderen! 
Glunderende snoetjes gedurende de lange 
ritten. Ze genoten er zichtbaar van. Pech 
met onze tractor, tijdens de avondparade. 
Maar wat was het mooi! Onderweg 
honderden mensen die applaudisseerden! 
Telkens weer even een moment van trots 
en kippenvel. De mensen die tegen elkaar 
zeiden;” oh wat is deze wagen prachtig!” Ja 
ouders dat is jullie verdienste! De moeders 

die met de broertjes en zusjes dansten! Wat een extra dimensie aan entertainment! Hoe mooi was 
dat?  De kleding! De verlichting! De kleine details! De elektronische en bewegende delen. Zoveel 
dingen die de bouwgroep bedacht heeft, alles werd gerealiseerd! Alles was mogelijk en werd 
gemaakt! Die kleine details die deze wagen zo uniek maakten en die je misschien niet in 1 oogopslag 
kon zien, dat waren wel de dingen waar het publiek voor viel! De publieksprijs! Volgens onze 
archieven is dit de eerste keer dat de Marke de publieksprijs kreeg uitgereikt!  
En dan de coördinatoren! Onderhuids natuurlijk best wel stressen.  En wat jullie dan  vooral niet 
lieten blijken maar wat ik stiekem weleens voelde, was de onzekerheid. Doen we het goed? Wordt 
de wagen mooi genoeg? Denken we overal aan? Nou coördinatoren, de bouwgroep en ook alle opa’s 
en oma’s die hielpen, 
hebben me overtuigd, 
jullie dachten aan alles! En 
wij als school zijn 
ongelooflijk trots op jullie. 
Het allermooiste is dat de 
kinderen deze 
Rodermarktervaring 
meenemen als een 
onvergetelijke 
herinnering!!! 
Bedankt ouders voor een 
geweldige 
Rodermarktparade!   
 
 
Afwezigheid conciërge 
Volgende week is onze conciërge, Anneke, afwezig i.v.m. een medische ingreep. Als team proberen 
we haar taken, voor zover dat kan, zo goed mogelijk op te pakken. Mocht u deze week echter 
merken dat niet alles zo loopt zoals zou moeten,  dan hopen we op uw begrip.   
 
 
 
 
 
 
 



 
Krentenbaard 
Ieder jaar na de zomervakantie zien we in Drenthe een toename van de huidinfectie krentenbaard. 
Inmiddels hebben we ook op onze school hier weer last van. Krentenbaard is een besmettelijke 
ontsteking van de huid, door een bacterie. De ontsteking zit meestal rond de neus of mond, maar kan 
ook op andere delen van het lichaam voorkomen. Er ontstaan wondjes, rode plekken of blaasjes met 
gele korsten, de plekken kunnen erg jeuken. Belangrijk hierbij is om de wondjes niet aan te raken. 
Mocht u krentenbaard vermoeden dan adviseren we om direct contact op te nemen met de huisarts 
voor behandeling. Met een antibioticumcrème geneest de huid sneller. Hoesten en niezen in de 
elleboogplooi of een papieren zakdoek, handen wassen met zeep en het reinigen van speelgoed/ 
knuffels is van belang om verspreiding tegen te gaan. Tevens moeten de nagels schoon en kort 
gehouden worden. Kinderen met krentenbaard kunnen gewoon naar school mits ze er niet ziek van 
zijn. Thuisblijven met krentenbaard helpt niet om verspreiding van krentenbaard te voorkomen.  
Mochten er in de groep veel kinderen met krentenbaard zijn; dan wordt geadviseerd om de 
leerlingen met open vochtige blaasjes thuis te houden totdat deze zijn ingedroogd tot korsten.  
 
HVO/GVO 
Dit schooljaar krijgen de leerlingen uit de beiden groepen 6 HVO en GVO lessen op de 
maandagmiddag. Alle kinderen worden in twee groepen gesplitst en halverwege het jaar wordt er 
gewisseld. Gedurende deze lessen krijgen de leerlingen kennis over democratische vorming, 
burgerschapsvorming en geestelijke stromingen. Omdat we een openbare school zijn wordt hierbij 
niet één bepaalde religie of levensovertuiging als uitgangspunt genomen.  
Hieronder wat informatie van beide docenten: 
 
GVO  
Twee weken geleden ben ik gestart met GVO-lessen voor groep 6 op De Marke. Het was 
kennismaken met een leuke groep kinderen.  Tot omstreeks het eind van het jaar vervang ik mijn 
GVO-collega Marjan de Ruiter, die met zwangerschapsverlof is. We zijn gestart met het thema 
“vrede, wie durft?” om daarmee aandacht te geven aan de vredesweek in september.  
Wat is waarheid?  De vraag “wie heeft de liefste moeder” laat zien dat er soms meer waarheden 
mogelijk zijn. Over de profeet Jesaja hebben we een mooi wensgedicht en in aansluiting daarop 
hebben we een wensboom gemaakt. De laatste les gaat over het verbeelden van de eigen dromen 
van de kinderen.  
Het thema van de kinderboekenweek “Wees maar niet bang” sluit prachtig aan op de 
vredesweeklessen met lesthema’s “Bang voor de wolf…” en “Pak mijn hand maar…..”, hier gaan we 
de komende weken mee aan de slag.  
Trix Krol, docent GVO 
 
HVO 
Ik ben Linda Schild en zal dit schooljaar HVO geven op school. 
HVO gaat over 3 gebieden namelijk: ik, ik en de ander en ik en de wereld. Tot aan de herfstvakantie 
zal het vooral over ik gaan. Jezelf leren kennen d.m.v. een paspoort maken waarin niet alleen de 
uiterlijkheden maar ook je binnenkant aan de orde komt. We gaan het ook hebben over je familie, 
wie hoort daarbij en wie of wat zorgen ervoor dat jij tot bloei komt. Hiervoor gaan we een stamboom 
maken maar dan in een boom getekend waarbij de stam voor jezelf staat, de wortels voor je ouders 
en opa's en oma's en de kruin voor alles wat bijdraagt aan jouw groei.  
Bij HVO worden levensvragen aan de orde gesteld, zoals bijvoorbeeld: Wie ben ik? En hoe zien 
anderen mij? Wat is geluk? Andere onderwerpen kunnen zijn: verliefdheid, kiezen, pesten, anders 
zijn, vooroordelen, vrijheid, verschillende culturen, rijk en arm, sociale media, respect, gevoelens ect. 
Alles wat belangrijk kan zijn in de beleving van kinderen hier en in de rest van de wereld en de 
dilemma’s die ze hierin tegen komen. Dit laatste is uitermate belangrijk voor de morele ontwikkeling.  
 



Welke keuzes maak je in het leven?  Dit alles doen we d.m.v. praten, schrijven, tekenen, spel, drama 
enz. Op deze manier proberen we op een leuke en leerzame wijze leerlingen hun eigen waarden en 
normen te laten ontdekken, maar altijd met respect voor de ander. Dus ook luisteren naar elkaar en 
elkaar accepteren.  
 
Voorlichting bureau Halt 
De leerlingen van groep 8 kregen op 21 september voorlichting over sociale media. 
Ze vertelden hoe je bijvoorbeeld gehackt kan worden door bijvoorbeeld je wachtwoord te vertellen, 
daarvoor kan je naar bureau Halt. (vanaf je 12e tot je 18e ) Je krijgt dan GEEN strafblad. Bij meer dan 
5000 euro sloping (van bijvoorbeeld het slopen van een bushokje) krijg je WEL een strafblad. 
 Ze vertelden ook dat je het later moeilijk krijgt met het strafblad om werk te vinden. En om naar 
verre landen te reizen. Het strafblad houd je 20 jaar. 
Ze hadden een speciale website waar ze allemaal voorbeelden op lieten zien. 
Er werden vragen gesteld op het digibord en die vragen moesten we beantwoorden op een werkblad 
in een groepsapp op WhatsApp. Er was ook een filmpje over een jongentje uit gr. 8 die had alle cijfers 
veranderd en er kwam tijdens een spelling les op het digibord: Jullie zijn vanmiddag vrij (met 
gekleurde letters en met een emoji.) 
Ze vertelden ook dat je moet op moet passen met wat voor foto je op het internet plaatst. 
Mensen kunnen je foto’s veranderen op speciale programma’s en op internet zetten . 
 
                                                  Geschreven door Mare en Nienke 
 
 
POMPOENEN INLEVEREN OP 2 OF 3 OKTOBER 
In mei hebben alle kinderen pompoenpitten meegekregen voor de uitdaging: 
'Wie kweekt de zwaarste pompoen'? 
Omdat de pompoenen met dit weer veel te lijden hebben willen we de pompoenen op 4 oktober 
gaan wegen. Op maandag 2 oktober en dinsdag 3 oktober kunnen de kinderen de pompoenen, 
voorzien van naam, meenemen naar de klas. Na de opening van de Kinderboekenweek op woensdag 
4 oktober, gaat de OV de pompoenen wegen en zullen ze de winnaar(s) bekend maken. 
 

 



 
 
 
 
Thema-avond: Opvoeden binnen of buiten de lijntjes; een spanningsveld? 
In de Week van de Opvoeding (3 t/m 8 oktober) organiseert ‘Opvoeden is Bewegen’ in Bibliotheek 
Roden een bijeenkomst voor álle opvoeders en ouders van kinderen van alle leeftijden.  
 
Dit jaar is het thema van de Week van de Opvoeding ‘Buiten de lijntjes’ en wij hebben dit 
aansprekende thema aangegrepen om weer een informatieve en interactieve avond te verzorgen. 
 
De presentatie van deze avond is in handen van Karin Polak (Visje in het Water). De eerste 
presentatie verzorgt Nettie Kramer (Scholare) en zij vertelt over de opbouw en ontwikkeling van het 
baby- en puberbrein; onbegrensd? Hoe ontwikkelen baby’s zich en waarom is stimulans in de eerste 
jaren zo belangrijk? En wat is er met het brein van de puber aan de hand?  
 
Daarna zal Margreet Werumeus Buning (Watoto Kindercoaching) op interactie wijze ons meenemen 
in wat opvoeden is, hoe lastig begrenzen is en welke mogelijkheden er zijn.  
 
Tot slot zal Anita Naus (De Rolwissel) ons laten ervaren hoe je als ouders samen je kinderen opvoedt, 
maar wat als je hier beiden een andere kijk op hebt? Hoe kom je je ex als opvoeder tegen? En de 
partner van je ex? Hoe zorg je voor een veilige omgeving óók met verschillende opvoedingsstijlen?  
 
Tussen de korte presentaties door is er gelegenheid voor vragen en contact met andere ouders en 
opvoeders en natuurlijk zorgen wij voor koffie en thee met wat lekkers erbij (bij de prijs van € 5,- 
inbegrepen). Alle ouders en opvoeders van harte welkom! 
Datum en tijd 
dinsdag 3 oktober 2017 (19:30 - 22:00) 
Stichting Openbare Bibliotheek Noordenveld / Roden 
Heerestraat 178 
9301AH Roden 
 
Toegankelijk voor gehandicapten: ja 
Openingstijden 
maandag:11:00 - 17:00 
dinsdag:11:00 - 17:00 
woensdag:11:00 - 17:00 
donderdag:11:00 - 20:00 
vrijdag:11:00 - 17:00 
zaterdag:11:00 - 15:00 
Emailadres:info@bibliotheekroden.nl 
Telefoonnummer:+31880128245 
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