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AGENDA 

2 febr Afsluiting Nationale 
Voorleesdagen  

 
TOETS- EN HUISWERKKALENDER 

2 febr Tafels 1 t/m 6 Gr. 6a 

2 febr Aardrijkskunde H3 + topo Gr. 7 

8 febr Engels H3 Gr. 7 

9 febr Tafels 7 t/m 8 Gr. 6a 

 
ROTS EN WATER   

29 jan Yvette Gr. 8 

01 febr Ankie Gr. 5 

 
TOSTI’S 

Week 5 
(ma/di/do) Tostiweek Gr. 7 

 
VERJAARDAGEN 

27 jan  Wart Bathoorn  Gr. 7 

27 jan  Mohammad Ayman Mansour  Gr. 7 

28 jan  Djémo Leidelmeijer  Gr. 8 

29 jan Thijmen Kooistra  Gr. 3 

30 jan Thomas Clement  Gr. 5-6b 

31 jan Marissa Boven  Gr. 7 

02 febr Tobias Kuipers  Gr. 4 

02 febr Mats Lubbers  Gr. 3 
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14 februari onderwijsstaking? 
Uit de media heeft u vast meegekregen dat er op woensdag 14 februari voor Noord Nederland een 
nieuwe onderwijsstaking is uitgeroepen. Dit is het begin van een estafettestaking die door heel 
Nederland zal trekken. 
Op de vraag of de scholen van Noordenveld daar weer aan meedoen valt nog geen antwoord te 
geven, omdat daar binnen de scholen nog volop over wordt gepraat. Maar de kans is wel reëel dat 
het tot een staking komt. Wanneer er zekerheid is, hoort u dat zo snel mogelijk.  
 
Even voorstellen... 
Sinds een paar weken sta ik voor groep 7 op de maandag en de vrijdag. Via deze weg wil ik graag 
even iets over mijzelf vertellen zodat jullie een beeld hebben van de nieuwe meester op school. 
 
31 jaar geleden ben ik geboren in het prachtige Zuidhorn. Als 
middelste van 5 jongens groeide ik hier ook op en al snel wist ik 
dat ik later net als mijn moeder voor de klas wilde.  
 
Na de Pabo te hebben afgerond in 2010 ben ik voor 
verschillende scholen en verenigen werkzaam geweest. Met 
name in de bovenbouw heb ik een aantal jaren mijn eigen klas 
gehad.  
Na de zomer ben ik in dienst getreden bij scholenverenging 
VCPONG uit Winsum. Als flexpooler ben ik inzetbaar op vele 
scholen en zo ben ik ook eens op de Marke beland. Omdat er 
een leuke klik was op deze school was ik blij dat er op maandag 
en vrijdag nog een plekje was hier in Roden. 
 
Aan het einde van een werkdag rij ik altijd terug naar Zuidhorn. 
Samen met mijn vrouw en dochtertje wonen we nu al weer een paar jaar in ons geboortedorp. Naast 
fanatiek korfballer ben ik (vooral bij mooi weer) ook fanatiek visser. Wat mij betreft mogen de mooie 
zomerdagen weer snel komen! 
Ik hoop op een fijne samenwerking hier op school. Met mijn collega's, de kinderen en natuurlijk ook 
de ouders. 

Groeten Fred Pera  
 

Playing for Succes 

1. Schoolverslag: Playing For Succes 
We gingen om 13:30 daarnaartoe. Toen we daar aankwamen werden we eerst voorgesteld aan de 
begeleiders. Toen we daar mee klaar waren gingen we naar de Arjen Robben skybox. Daar 
aangekomen mochten we eerst even rondkijken, na het rondkijken deden we een spel kranten mep 
dat was om de namen te leren. Dat was wel grappig  want: sommigen wisten de namen niet. Na een 
tijdje gingen we door met strip maken dat was wel een beetje saai. Na het strip maken kregen we 
een kleine rondleiding, we gingen eerst naar een andere skybox. Daarna gingen we door naar het uit 
vak, ook gingen we naar een kantine in het uit vak, na het uit vak gingen we naar het stukje veld voor 
de dug-out daar gingen we kijken wie het snelste is daar won ik Mees was tweede en Luca vierde. Tot 
slot gingen we kijken wat voor cijfer we de dag gaven. Ik gaf een 9 Mees een 8 en Luca een 7,5.  
Door Quinten   
 

2. Schoolverslag: Playing for Succes 
We gingen rond 13:30 naar het Noordlease stadion. 
Eerst liepen we door na het Arjen Robben skybox, 



We deden een kranten mep spel om de namen te leren te kennen. Daarna gingen we een strip 
maken op de computer in tweetallen, je mocht niet met iemand die je kende. Zodat je elkaar beter 
leerde kennen. Na het maken van de strip gingen we kleine rondleiding maken in het stadion, we 
hebben nog een sprint wedstrijdje gedaan op het veld naast de dug-outs. We hebben ook nog de 
kleedkamers bekeken. Vervolgens gingen we weer terug naar de skybox. Daar moesten we cijfers 
geven: Quinten gaf een 9,Luca gaf een 7,5 en ik gaf een 8.Intotaal moeten nog 11 keer naar het 
stadion. 
Mees. 
 

3. Playing voor succes 
we gingen eerst naar het fc groningen stadion  en toen gingen we naar de arjen robben skybox en we 
gingen eerst een kranten mep spel doen en daarna gingen we een strip maken op de computer in 2 
tallen en daarna gingen we het stadion verkennen eerst gingen wenaar het uitvak en daarna naar de 
kleedkamers en daarna naar de zijkant van het veld en daarna gingen we naar de omroep kamer van 
het stadion en daarna gingen we weer naar de arjen robben skybox en toen gingen we cijfers geven 
ik gaf me een 7.5 en quinten gaf een 9 en mees gaf zich een 8  
Luca de Jager. 
 
Koek en Zopie in groep 1/2B 
Deze periode werken de kleuters in alle groepen met het thema 'Winter'.  
Helaas sluit het weer er buiten niet bij aan met de warme winterdagen.  
Maar in de kleuterklassen wordt er volop gewerkt aan mooie sjaals, wanten en schaatsen. 
In groep 1/2b staat er een Koek en Zopie-kraampje, waar de schaatsers terecht kunnen voor een 
broodje worst en een warme chocolademelk.  
Afgelopen woensdag bracht de moeder van Elin een thermoskan met echte kwast mee. De kinderen 
hebben allemaal een bekertje kwast gedronken. De teleurstelling was groot toen de kan leeg was. Nu 
maar hopen op flinke vorst, zodat we binnenkort op de ijsbaan een glaasje kwast kunnen drinken. 
 

           
        Groetjes uit groep 1/2b 
 



Les groepsdruk 
Op 25 jan. 2018 kwam er een les over groepsdruk, gegeven door een mevrouw van Halt. 
Eerst vertelde ze wat groepsdruk betekent. 
Toen kwam er een experiment waarvoor 6 kinderen voor de klas mochten komen. 
Er waren 3 jongens in een filmpje die zelf naar halt moesten, die hadden in de nacht allemaal dingen 
vernield. Daarna kregen we een blad test je zelf daar zaten 5 vragen in die je moest beantwoorden, 
hoe gevoelig je bent voor groepsdruk. 
Tips voor groepsdruk: 

1. Waarom doe je mee in de groep. 

2. Wees jezelf. 

3. Durf nee te zegen. 

4. Neem iemand in vertrouwen of praat met je ouders. 

5. Zoek een medestander in de groep, help elkaar. 

6. Verzin een smoes of loop weg. 

Er zijn twee verschillende vormen van groepsdruk: 
1. negatieve groepsdruk. 

2. positieve groepsdruk         

Groetjes, Isa en Beautifull 
 
Schoolfruit  
Volgende week krijgen de kinderen op school de volgende 
fruit/groenten aangeboden:  
Meloen, appel en peer. De meloen is familie van de 
komkommer en is eigenlijk ook geen fruit, maar een groente. 
Meloenen laten zich goed kruisen tot andere soorten, 
waardoor er een enorme variatie te koop is.  
 
Start nationale voorleesdagen  
In het vorige schooljournaal was al aangekondigd dat we verschillende mensen gevraagd hadden om 
voor te lezen in de groepen als start van de nationale voorleesdagen. 
 
De volgende mensen hebben afgelopen woensdag op school voorgelezen: 
groep 1/2a – Dientje van Veen (oud leerkracht) 
groep 1/2b – Marleen Rademaker (moeder van Frederique Poster) 
groep 1/2c  – Anneke (onze conciërge) 
groep 3 – Ilse van der Wal  (stagiaire) 
groep 4 – Annemiek Prins (leest regelmatig voor in de bieb) 
groep 5 – Trudie Rozema (oud leerkracht) 
groep 5/6 – Reid Coehoorn (klusopa) 
groep 6 – Carola Maris (klassenassistent) 
groep 7 – Liesbeth Holtrop (medewerker Daan Nijman boekhandel) 
groep 8 – Daan Nijman (eigenaar boekhandel)  
 
De leerlingen hebben weer kunnen genieten van zeer diverse verhalen. Want wat is er nu fijner dan 
voorgelezen worden! Tegen 9 uur waren alle voorlezers klaar en kregen ze een prachtige roos met 
een bedankje voor hun inzet.  
 
 
 
 
 



TSO “Pleisters plakken” 
De overblijfouders van de TSO zijn de afgelopen weken 

bijgeschoold op het gebied van pleisters plakken, bloedneuzen en 

kneuzingen. 

 In een praktische EHBO cursus speciaal gericht op ongelukken met 

kinderen hebben bijna alle overblijfkrachten met veel plezier hun 

ervaring met ongeluk(jes) kunnen delen en hier nuttige tips en 

trucs voor gekregen.  

 

 

 

 

 
 
Nieuwe activiteitenladders uit 

Lekker sporten en bewegen in het nieuwe jaar? Of misschien liever creatief bezig zijn of zingen? Het 

kan allemaal, want de activiteitenladders komen weer uit. De ladder loopt van februari tot en met 

juni. 

De activiteiten zijn voor alle kinderen uit Noordenveld en worden georganiseerd door de sport - en 

cultuurcoaches van Noordenveld in samenwerking met verenigingen en instellingen. Wil jij ook 

meedoen? Bekijk de activiteitenladder en geef je vanaf 23 januari op via www.activiteitenladder.nl 

 

In Roden kun je bijvoorbeeld mee doen aan hockey, skiën, dansen en kickboksen. De cultuurcoach 

heeft onder andere muzieklessen en Color Guard op het programma. Daarnaast kun je dit keer ook 

als een echte kunstenaar aan de slag.  

 

Voor de bovenbouw-kinderen uit alle dorpen staat net als vorig jaar weer zeilen (groep 5/6) en 

surfen (groep 7/8) op het programma bij Cnossen aan het Leekstermeer.  

 

In de voorjaarsvakantie zijn er ook 2 leuke activiteiten. Op 27 februari is er een Winter Experience in 

de Brinkhof in Norg. Hier kun je kennis maken met wintersport. 

Op 1 maart is er weer een Glowball toernooi in de Hullen, meer informatie hierover volgt nog. 
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