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AGENDA
Voor de agenda verwijzen we u graag door naar de jaarkalender op de website.
RODERMARKT
Afgelopen weken is er hard gewerkt aan onze prachtige wagen. Het thema van de Rodermarkt is dit
jaar ‘Events Around the World’, wij hebben gekozen voor ‘World Animal Day’.
De wagen is prachtig: complimenten voor de bouwers!
We wensen alle kinderen en ouders een fijne Rodermarkt toe met een fantastische parade en leuke
dagen. Op maandag zijn de leerlingen van groep 1 t/m 4 de hele dag vrij. Op dinsdag is de
Rodermarkt. De kinderen hebben twee dagen vrij en op donderdag beginnen we weer om 8:30 uur.
VERJAARDAGEN
23
25
26
28
28

Lorena Mijnheer
Noa Strijker
Madelon Mulder
Mila Smith
Lars Vredevoogd

4
5-6b
1-2a
6
4

Burgemeester, Klaas Smid, in actie voor Oktobermaand Kindermaand
De Drentse burgemeesters zetten zich woensdag 19 september weer massaal in voor de cultuur en
kinderen in hun gemeente. Op twaalf basisscholen in de provincie geven de burgervaders het
startsein voor het gratis toegankelijke kinderevenement Oktobermaand Kindermaand. Onze school
was één van de twaalf basisscholen. Zo werd burgemeester, Klaas Smid, ontvangen door onze
directeur van de school, José Wolters, conservator van museum Kinderwereld, Mara Bosboom en
kinderdirecteur, Jessie van Breukelen uit groep 8. Na de officiële opening speelden Jessie en de
burgemeester een culturele quiz in groep 6. Tot slot had Jessie voor een select gezelschap nog een
high tea georganiseerd. De burgemeester wilde dit lekkers niet aan zich voorbij laten gaan en heeft
hiervoor zelfs zijn afspraken laten verplaatsen.
Klaas Smid vindt dat kunst en cultuur toegankelijk moet zijn voor alle kinderen in Drenthe. Dankzij
het project Oktobermaand Kindermaand is dit ook zo. In elke Drentse gemeente vinden in de
weekenden van oktober tal van activiteiten plaats in musea, theaters, molens en in de werkplaatsen
van beeldend kunstenaars. Bijna alle activiteiten zijn voor kinderen gratis.
Kinderdirecteur
Bijzonder dit jaar is dat de burgemeester ook kennis maakt met de kinderdirecteur.
Op 19 september hebben twaalf directeuren van twaalf culturele instellingen in Drenthe hun stoel
afgestaan aan twaalf leerlingen van groep 8. Deze kinderen zijn een dag de baas over de cultuur in
Drenthe. Met klasgenoten hebben zij in een aantal lessen gekeken op welke wijze culturele
organisaties, als het Drents Museum, Gevangenismuseum en de bibliotheek, leuker kunnen worden
voor kinderen. Alle bruikbare tips zullen de organisaties vanaf oktober gaan uitwerken.
Jessie is een dag de baas over museum Kinderwereld. Geïnteresseerd ging ze haar nieuwe werkplek
bekijken. Enkele tips gaf ze al aan: zo konden vele buiten speelvoertuigen wel een likje verf gebruiken
en mocht het ouderwetse speelkeukentje zeker niet worden vervangen. De rest van haar
aanbevelingen bespreekt ze op een later moment met Mara Bosboom door.

Nieuwe leerlingen

Groep 1/2c
Groep 1/2b
Groep 6/7

Annemijn Enter
Jasmine Koeneman
Romijn Kuiper
Zoë v.d. Scheer
Roelofina

Wij wensen al deze nieuwkomers een fijne tijd bij ons op ´De Marke´ en heel veel succes!
Gemeente Noordenveld beweegt
Zoals bekend heeft de organisatie in samenwerking met de Gemeente Noordenveld in de
meivakantie van dit jaar een groot 4 x 4 voetbaltoernooi met succes georganiseerd.
De deelname is uitstekend geweest en de organisatie heeft dan ook besloten in de herfstvakantie
(woensdag 24 oktober) opnieuw een 4 x 4 voetbaltoernooi voor kinderen te organiseren.
Het Mega 4 x 4 toernooi kunt u ook vinden op de activiteitenkalender van de Gemeente
Noordenveld.
De Nationale Sportraad heeft vorige week landelijk aangegeven, dat kinderen op scholen 2 x per dag
een half uur beweging dienen te hebben. In het verlengde hiervan past het Mega 4 x 4
voetbaltoernooi natuurlijk perfect. Zo zijn de kinderen in de vakantie even weg van de Ipad, telefoon
of laptop.
Deelname kan voor meisjes en jongens in de leeftijd van onder 8 jaar (2011), 10 jaar (2009) en 12
jaar (2007). Dit zijn de gebruikelijke leeftijden die ook bij de KNVB worden gehanteerd.
Binnenkort krijgen de kinderen een flyer mee naar huis.
Workshop Massimo groep 5
Massimo is een woordkunstenaar en bestaat al 2 miljoen jaar, hij is op heel veel plekken in de wereld
geweest.
Hij wil iets gaan doen en moest tandarts worden.
Maar bij het kiestrekken had hij geen verdoving.
Daarom ging hij ver weg naar een eiland een verdoofmiddel halen.
Massimo ging iemand helpen tegen de kiespijn en als dat lukte, kreeg hij een schat.
Het lukte!! De schat was een toverdrankje.
Hij stopt een muis in een bak, om het drankje te testen.
Hij deed een druppel op een blokje kaas.
De muis bleef leven maar was hij nu onverwoestbaar? Gelukkig wel.
Hij had ook een potvis gevangen.
De potvis had ook kiespijn.
Het was heel leuk!
Donna. Groep 5

Even voorstellen:
Mijn naam is Robin Siersema, ik woon in Groningen en mijn hobby’s
zijn basketballen en mountainbiken. Dit is mijn eerste jaar voor de klas
als afgestudeerd leerkracht. Ik heb binnen de gemeente Noordenveld
een contract waardoor ik op verschillende scholen in de gemeente
inzetbaar ben. De komende periode ben ik samen met juf Renske, op
de woensdag en vrijdag, in groep 7 en op de donderdag sta ik voor
groep 5. De Marke is voor mij een bijzondere plek omdat ik hier ook
ben begonnen als leerling. Ik hoop op een gezellige en leerzame tijd
met uw zoon of dochter op school.
Groet Robin Siersema

Om alvast te noteren: Scholenmarkt in Martiniplaza in Groningen
Op dinsdag 13 en woensdag 14 november van 17.00 - 20.00 uur houden meerdere scholen voor
voortgezet onderwijs uit de stad Groningen, Groningen en de Ommelanden de jaarlijkse
Scholenmarkt in Martiniplaza.
WIPE-OUT
Wanneer:
Hoe laat:
Voor wie:
Waar:
Kosten:
Opgeven:

Woensdag 10 oktober 2018
14.45-16.00 uur
Groep 3 t/m 8 (min.diploma A)
Zwembad de Hullen
€ 3,50
Bij de balie van het zwembad

Reis door het brein
In een uur tijd neemt neuropsycholoog Marald Mens u mee op een reis door het kinderbrein. En
uiteraard ook…van uzelf! Marald staat daarbij ook stil bij de vraag hoe een kind te motiveren is om
bijvoorbeeld zelf de slaapkamer of werkplek op te ruimen. Zijn we overgeleverd aan de grillen van
het kinderbrein, of hebben we wel degelijk invloed op die motivatieprocessen? Het antwoord laat
zich raden: natuurlijk hebben we als ouders en leerkrachten vat op de motivatie van kinderen! Maar
hoe doe je dat, als jouw kind of leerling meer geïnteresseerd is in zijn mobieltje dan in jouw mooie
woorden? Na afloop van deze avond gaat u niet alleen naar huis met meer (brein)kennis, maar ook
met praktische tips om direct thuis of in de klas toe te passen.
Vanaf 19.30 uur is de foyer open, bij binnenkomst krijg je een kopje koffie/thee aangeboden. De
lezing start om 20.00 uur! Na afloop ontvang je nog twee consumpties. De toegang is gratis!
Zie onderstaande flyer:

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 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

