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AGENDA 
 

17 jan. Géén gym Gr. 5, 6a en 7a 

17 jan. Doemiddag Nijeborg/Leek Gr. 8 

 
TOETS- EN HUISWERKKALENDER 
 

22 jan. aardrijkskunde + topo blok 2 6b + 7a + 7b 

28 jan natuur & techniek hoofdstuk 2 Groep 7a 

 
ROTS EN WATER 
 

   

 
VERJAARDAGEN 
 

12 jan. Nisse de Jonge Gr. 4 

12 jan. Niels Veenstra  Gr. 6-7 

13 jan. Daven Samplonius  Gr. 1-2b 

15 jan. Tala Mansour Gr. 6-7 

16 jan. Jenthe van der Graaf  Gr. 8 

17 jan. Ids van der Plaats  Gr. 1-2b 
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De start van het nieuwe jaar 
De eerste paar schooldagen na de extra lange kerstvakantie zitten er weer op. Wat een rare weken 
hebben we achter de rug. Eerst een abrupt einde zo net voor de kerstvakantie aan. Vervolgens snel 
alle dozen inpakken om na de vakantie de dozen weer op de nieuwe locatie uit te pakken. Wat een 
werk is er in een korte tijd verzet. Met als geweldig resultaat dat we alle ouders en kinderen op 
woensdag 9 januari weer konden ontvangen op de oude- en nieuwe locatie. Wat een trots gevoel om 
alle blije kinderen weer terug te zien op de school! 
Inmiddels is bekend dat de overige groepen ook na de voorjaarsvakantie verhuizen naar ons nieuwe 
onderkomen. Ook dit zal nog heel wat werk en geregel met zich mee brengen. Maar ook deze 
uitdaging kunnen we met elkaar aan.  
Voor nu wensen we alle leerlingen en ouders een heel gelukkig, gezond en leerzaam 2019! Dat we 
met elkaar een mooie schooltijd in het nieuwe gebouw zullen beleven! 
 

 
 
 
 



Adres 
Op dit moment heeft de school twee locaties. Aan de Molenweg zitten de groepen 1/2b, 1/2c en 2/3. 
Deze groepen zijn te bereiken via de kleuteringang. Tevens zijn op deze locatie de directeur en de 
Intern begeleiders de meeste dagen aanwezig. Zij zijn te vinden in de directiekamer en in de oude 
personeelskamer. Via de nooddeur in de personeelskamer kunt u voor deze personen de school 
betreden.  
Een nieuwe school betekent ook een nieuw adres. Het nieuwe adres van de school is:  
Ceintuurbaan Zuid 6a 9301 HX Roden.  
 
Bereikbaarheid en ziekmeldingen  
De school is bereikbaar op ons reguliere telefoonnummer (050-5017434). De telefoon is 
doorgeschakeld naar een mobiel telefoonnummer. Wel wordt de telefoon pas na 5x door 
geschakeld. Het kan dus even duren voordat u iemand aan de lijn krijgt. Ziekmeldingen kunnen 
gewoon worden gedaan net zoals voor de kerstvakantie.  
 
Verkeerssituatie   
Momenteel is de bedachte verkeerssituatie nog niet 
optimaal in werking. Dit omdat de werklui af en toe nog ‘roet 
in het eten gooien’ door plotselinge graafwerkzaamheden of 
het afzetten van een deel van de weg. Ondanks dit af en toe 
vervelende oponthoud willen we iedereen bedanken voor 
zijn of haar begrip en geduld. Alleen met elkaar kunnen we 
het in deze chaotische omgeving veilig houden voor onze 
kinderen.   
 
BSO-parkeerplaatsen en verzamelplaatsen 
De BSO-busjes hebben op de nieuwe locatie nog geen vaste parkeerplaatsen. Deze gaan gerealiseerd 
worden recht tegenover de doorgang in het hek, tegen de sporthal aan. Tevens worden hier speciale 
verkeersborden voor geplaatst. De kinderen die naar de BSO gaan kunnen zich verzamelen op het 
plein tegen het hek aan naast de doorgang. De kinderen mogen zonder een begeleider van de BSO 
het plein niet verlaten (niet zelfstandig door de doorgang lopen).  
 
Geen fietsen meer mee in verband met de tocht naar de sporthal 
Waarschijnlijk is het onnodig om te noemen. Maar de leerlingen uit de groepen 5, 6, 6/7, 7 en 8 
hoeven geen fietsen meer mee op de maandagen en donderdagen in verband met de nieuwe locatie 
naast de sporthal. Alle groepen gaan voortaan te voet naar de gymzaal.  
 
Wisseling van de werkdagen  
Op donderdag 17 januari zullen de groepen 5, 6a en 7a geen gym hebben omdat juf Yvette die dag 
afwezig is.  
De groepen zullen met hun eigen leerkracht (5: juf Marije, 6a: juf Marsijla en 7: meester Robin) deze 
middag in de klas zijn.  
Door wisseling van de werkdagen is de groepsbezetting voor groep 5 en 7a als volgt:  
donderdag 17 en vrijdag 18 januari: 
Groep 5: beide dagen juf Marije 
Groep 7a: beide dagen meester Robin 
 
Donderdag 24 en vrijdag 25 januari: 
Groep 5: beide dagen meester Robin 
Groep 7a: beide dagen juf Yvette 
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Sloffen i.p.v. schoenen in de klas 
Omdat er door de kinderen nog veel zand onder de schoenen mee naar binnen wordt genomen 
stellen wij het zeer op prijs dat alle kinderen sloffen mee naar school nemen voor in de klas. 
De schoenen worden onder de kapstok bij de jassen neergezet en aan het einde van de dag en 
tijdens de pauzes kunnen de sloffen bewaard worden in de luizenzak.  
Een mooie bijkomstigheid van de sloffen is dat ze minder lawaai maken en dat het daardoor ook 
rustiger is in de lokalen en in de gangen. 
 
De inspiratie-avond voor uitleenouders 
Zoals eerder vermeld nodigt de bibliotheek speciaal voor die scholen die meedoen met het project 
'Hoera, we hebben er een lezer bij', ouders/vrijwilligers uit die betrokken zijn bij de boeken uitleen 
op school voor een workshop op 21 januari. Tijd: 19.30-21.00 uur. Plaats:  
Bibliotheek Roden 
Er hebben zich al een aantal mensen voor deze workshop opgegeven. Heeft u ook belangstelling dan 
kunt u zich nog tot 18 januari aanmelden bij juf Ans, via a.dolsma@demarke-roden.nl 
 
Voorleesfestival 
Het voorleesfestival, in het kader van de Nationale Voorleesdagen, zoals we eerder hebben 
aangekondigd, gaan we dit jaar toch anders organiseren. 
In elke groep vragen we een ouder of opa/oma die wil komen voorlezen op vrijdag 1 februari.  
Wij zorgen voor de boeken, maar in overleg met de leerkracht kunt u ook uw eigen favoriete boek 
meenemen, passend bij de leeftijd van de kinderen. 
U kunt zich opgeven bij de leerkracht. 
 
Voorstelling in de bibliotheek 
Tijdens de Nationale Voorleesdagen organiseert Bibliotheek 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. 
 
 

Nationale Voorleesdagen 2019 

Op woensdag 23 januari starten De Nationale 

Voorleesdagen 2019. Centraal staat het 

prentenboek: Een huis voor Harry, van Leo 

Timmers. Door bibliotheken verkozen tot 

Prentenboek van het Jaar 2019. Kunst van Lezen 

maakte een filmpje over het 

enthousiasmerende BoekStartvoorleesliedje De 

Voorleestrom (binnenkort online). Het in elf 

talen vertaalde liedje is te beluisteren via 

BoekStart.nl en Spotify. Voor de Voorleesdagen 

https://www.boekstart.nl/luister-naar-ons-elftalige-kinderliedje-de-voorleestrom/


krijgen alle kinderopvang en basisscholen een poster van De Voorleestrom met de tekst van het 

liedje en illustraties van Fiep Westendorp. De poster wordt ook op de NOT (22-26 februari in 

Jaarbeurs Utrecht) uitgedeeld. 

 

In navolging van De Voorleestrom in elf talen stelt de Leescoalitie vijf vertalingen van het 

Prentenboek van het Jaar in luisterversie beschikbaar in de gratis app van de mini-editie van 

Een huis van Harry: in het Frans, Engels, Spaans, Turks en Arabisch. 

Cadeautje bij een gratis jeugdlidmaatschap  

Tijdens de Nationale Voorleesdagen worden er ook (voorlees)activiteiten georganiseerd in de 

bibliotheek. Kijk hiervoor op de website van de bibliotheek. Peuters en kleuters die lid worden van 

de bibliotheek krijgen een leuk welkomstcadeautje (zolang de voorraad strekt).  

Voorleestips 

Voorlezen is voor kinderen altijd fijn! Of je nu voor het slapen gaat een mooi verhaal voorleest in 

bed of overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt. 
Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip . Hieronder 

een aantal tips om het meeste uit dit speciale kwartiertje te halen. 

 Een boek kiezen 

 Hetzelfde boek een paar keer 

voorlezen 

 Voorleesrituelen 

 Voorlezen met stemmetjes 

 Te moeilijk of niet? 

 Voorspel samen het verhaal 

 Moeilijke woorden 

 Laat uw kind vertellen 

 Voorbereiding op het 

voorlezen 
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