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AGENDA 
 

21 jan Citotoetsen groep 8 vanaf 
maandag 21 januari  

28 jan Citotoetsen groepen 3 t/m 7  
vanaf 28 januari  

5 feb Inloop spreekuur logopedie  
8.30 - 9.30 uur  

5 mrt Inloop spreekuur logopedie  
8.30 - 9.30 uur  

2 apr Inloop spreekuur logopedie  
8.30 - 9.30 uur  

14 mei Inloop spreekuur logopedie  
8.30 - 9.30 uur  

4 juni Inloop spreekuur logopedie  
8.30 - 9.30 uur  

 
TOETS- EN HUISWERKKALENDER 
 

24 jan natuur & techniek hoofdstuk 2 Groep 7b +7B 

 
 
VERJAARDAGEN 
 

27 jan Wart Bathoorn Gr. 8 

27 jan Mohammad Ayman Mansour Gr. 8 
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De voortgang van de nieuwe school 
Momenteel zitten we alweer voor de tweede week in het nieuwe gebouw. Elke dag lijkt het steeds 

meer een schoolomgeving te worden. Zo verplaatsen de werkzaamheden van voor de school zich 

steeds meer naar achter de school ter voorbereiding op de tweede fase. Inmiddels is er al een groot 

speeltoestel verplaatst, is er een steeds mooiere afwerking van de bestrating en zijn er borders 

gemaakt voor de school. In het gebouw zijn de deuren van de lokalen vervangen door deuren met 

een raam erin.  Afgelopen dinsdag hebben we eindelijk verbinding gekregen met het internet. Vrijdag 

kunnen hierdoor alle laptops, nieuwe Chromebooks en digiborden in ons eigen systeem worden 

gehangen en kan er, als alles mee zit, vanaf maandag weer les worden gegeven met behulp van alle 

digitale hulpmiddelen.   

Doordat er nog steeds bouwverkeer rondom de school is blijft het verkeer momenteel een groot 

aandachtspunt. Toch zien we dat zowel de bouwvakkers, ouders en leerlingen hier goed mee 

omgaan en de schoolomgeving nog met voorzichtigheid naderen. Laten we dit de komende weken 

ook met elkaar vasthouden. Tevens blijft de oversteek op de Ceintuurbaan een punt van zorg die we 

samen met de gemeente goed in de gaten houden.   

Veel ouders en kinderen hebben gehoor gegeven aan onze oproep voor het dragen van sloffen in de 

school. In veel klassen is het hierdoor een gezellige ‘beestenbende’ met al die vrolijke pantoffels met 

dierenkoppen.  

Ontruimen oude school 

Afgelopen woensdag hebben verschillende ouders geholpen met het leeg halen van een zolder 

boven een lokaal. Wat fijn dat veel ouders bereid zijn om ons hierbij te helpen! Steeds verder zijn we 

het oude gebouw aan het ontruimen. Het schoolgebouw heeft veel verschillende bergingen, zolders, 

vides, kortom genoeg, door de jaren heen, verzamelde materialen. Om de school voor de sloop 

helemaal leeg te krijgen zal op een ander moment zeker opnieuw een beroep worden gedaan op de 

hulp van ouders.   

Logopedisch inloopspreekuur 

Afgelopen donderdag was van 8.20 uur tot 9.20 uur in de 

nieuwe/noodlocatie, in de personeelskamer, de logopediste (Annemiek 

Tanja, van “Logopedie is leuk”) aanwezig. Enkele ouders wisten haar al 

te vinden en hebben vragen gesteld en tips gekregen. Bijna elke 1e 

dinsdag van de maand is ze op school aanwezig. U bent van harte welkom om vrijblijvend advies te 

vragen. Op verzoek van ouders kan ze ook in de klas uw kind kort komen observeren. De precieze 

data en tijd kan u terugvinden in de agenda van het schooljournaal.  

Activiteitenladder 
Lekker sporten en bewegen in het nieuwe jaar? Of misschien liever creatief bezig zijn of muziek 
maken? Het kan allemaal, want de activiteitenladder komt er weer aan. De ladder loopt van februari 
t/m 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. Er is 
één ladder voor de gehele gemeente Noordenveld. Je mag je ook gerust opgeven voor een activiteit 
in een dorp waar je niet woont.  

Je kunt bijvoorbeeld meedoen met skiën, voltige of lekker gaan dansen bij de 
streetdance activiteit. Voor de kleinere kinderen staat er bijvoorbeeld yoga en 
dansen & spelletjes op het programma. Ook kun je leren toneelspelen, koken en 
zelfs drummen met je opa of oma. In de voorjaarsvakantie is er een te gekke 
Mega Workshopdag in Norg. Ook kun je kennismaken met skateboarden en bmx-



en in Groningen. Wil jij ook meedoen? Bekijk de activiteitenladder en geef je vanaf 17 januari op via 
www.activiteitenladder.nl. Met vriendelijke groet ook namens alle sportcoaches, Kuneke Jansma 

Voorstelling tijdens de Nationale Voorleesdagen 
Tijdens de Nationale Voorleesdagen organiseert de Bibliotheek in Roden op 26 januari 2019 de 
voorstelling “Hé, waar ben ik?”.  Een grappige en spannende voorstelling voor peuters en kleuters in 
de leeftijd van 2 tot 6 jaar. 
De voorstelling is geïnspireerd op het prentenboek van het jaar 2019 “Een huis voor Harry van Leo 
Timmers” en wordt opgevoerd door Theater Smoespot. Kijk mee met 
kater Harry hoe hij de weg naar huis uit het oog verliest en zo nieuwe 
wegen en paden ontdekt. Hij ontmoet nieuwe vrienden en ziet 
nieuwe werelden. Met kater Harry als pop en werelden vol objecten, 
wordt deze voorstelling een groot avontuur voor de allerkleinsten tot 
de allergrootsten. We willen immers allemaal weleens nieuwe 
werelden betreden.  
 
De voorstelling begint om 10.00 uur (inloop vanaf 9.45 uur) en duurt 
ongeveer 30 minuten. Entreekaarten zijn alleen te koop in de 
voorverkoop in Bibliotheek Roden, prijs is €3,- voor kinderen en €3,50 voor volwassenen. 
 

Verklein de kans op griep en verkoudheid 

Het griepseizoen is weer begonnen. Griep en verkoudheid zijn erg besmettelijk. 

Ook De Marke kan te maken krijgen met zieke kinderen en/of medewerkers. De 

GGD Drenthe wil ouders en leerlingen ook dit jaar weer goed informeren over 

griep en verkoudheid.  

Voorkom griep en verkoudheid 

Wilt u voorkomen dat u verkouden wordt of griep krijgt? Of dat u anderen besmet? Houdt u zich dan 
aan de volgende tips: 

• Hoest of nies in uw hand, zakdoek of elleboogplooi. 

• Gebruik een papieren zakdoek om uw neus te snuiten en gooi deze na gebruik in de vuilnisbak. 

• Was regelmatig uw handen met water en zeep. 

• Wanneer er verschijnselen zijn waarover u zich zorgen maakt, overleg dan met de huisarts. 

Heeft u nog vragen over de griep of andere infectieziekten, dan kunt u altijd contact opnemen met 
het team infectieziekten van de GGD Drenthe via (0592) 306300, of via 
infectieziekten@ggddrenthe.nl 
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Gastouders gevraagd 

 

De Werkgroep Tsjernobyl, voor kinderen uit Wit-Rusland  is in Roden, Leek en omgeving op zoek naar 
gastouders voor kinderen uit Wit-Rusland voor ca. 4 weken in de periode mei-juni 2019. Wit-Rusland, 
34 jaar geleden getroffen door de Tsjernobyl kernramp, heeft nog steeds last van de atoomramp 
sporen.  

Als u uw hart en huis ook eens open wilt stellen voor kinderen, die het hard nodig hebben en heeft u 
in de periode mei/juni vier weken tijd, wordt dan gastouder van een Wit-Russisch kind! U kunt kiezen 
tussen jongens en meisjes in leeftijd variërend van 9 tot 12 jaar zodat uw gastkind bij uw 
gezinssamenstelling past. Aan de hand van het aantal gastgezinnen kan het aantal kinderen uit Wit-
Rusland uitgenodigd worden. Overdag zijn de kinderen op school waar ze een activiteitenprogramma 
volgen. 

U zult zien hoe verrijkend het is om kennis te maken met een andere cultuur. De kinderen zullen u 
veel warmte teruggeven voor uw liefde. Als u nieuwsgierig bent geworden kunt u contact opnemen 
met anneke.buitenwerf@home.nl  (tel: 050-5015870) of per email: tsjernobylrodenleek@gmail.com 
Meer informatie vindt u op onze website: www.tsjernobyl-rodenleek.nl. Graag reageren, uiterlijk 
vóór 1 februari 2019.  
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