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AGENDA
29 mei - 4 juni
4 juni
9/10 juni

Hemelvaartvakantie
Inloop spreekuur logopedie
8.30 - 9.30 uur
Pinksterweekend

TOETS-EN HUISWERKKALENDER
7 juni
Geschiedenis - HK 4
11 juni
Natuur en techniek - HK 4

Alle kinderen vrij

Gr. 6a
Gr. 6a

ROTS EN WATER

VERJAARDAGEN
25 mei
25 mei
26 mei
27 mei
28 mei
30 mei
30 mei
31 mei
6 juni
7 juni
7 juni

Lenthe
Juf Marije
Lieke
Marleen
Eline
Deniek
Koen
Luuk
Tim
Danée
Marit

Gr. 5
Gr. 4
Gr. 8
Gr. 1-2c
Gr. 1-2c
Gr. 5
Gr. 8
Gr. 7
Gr. 7
Gr. 7

Onjuiste waardering van een aantal eindtoetsen
Deze week is in het nieuws gekomen dat er een onjuiste waardering van een aantal eindtoetsen is
ontstaan. Het betreft de IEP Eindtoets, ROUTE 8, Dia-eindtoets of AMN Eindtoets. 11 procent van alle
groep-8 leerlingen heeft vanwege deze fout een onjuist toets advies gekregen. Dit is heel naar en
frustrerend voor de betreffende leerlingen en hun ouders, maar zeker ook voor de leerkrachten, IBers en directeuren van de betrokken scholen. Door de verkeerde berekening is voor een deel van de
leerlingen in groep 8 veelal een te hoog toets advies gegeven. Dit kan gevolgen hebben voor het
schooladvies dat de leerling van de basisschool heeft gekregen. Het is mogelijk dat het schooladvies
is bijgesteld naar aanleiding van een hogere toets score. In deze gevallen moeten de basisscholen
hun eerder afgegeven schooladviezen opnieuw heroverwegen. Een bijstelling kan van invloed zijn op
de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Gelukkig hebben de groep 8 leerlingen van De Marke de Cito eindtoets gemaakt en is onze
totaalscore en uitslag van alle leerlingen ongewijzigd.
E-waste race
Zoals we eerder al hebben gecommuniceerd gaan beide groepen 7 meedoen aan het project Ewaste, start 27 mei. Iedereen kent het wel: Je hebt nog wat oude elektronica rondslingeren, een oud
telefoontje, kapotte dvd-speler of wekker bijvoorbeeld. Toch schiet het er iedere keer weer bij in om
deze elektronische apparaten, ook wel e-waste genoemd, weg te brengen.
De E-waste Race is een wedstrijd tussen scholen in en rondom Roden om zoveel mogelijk
elektronisch afval bij mensen uit de buurt op te halen. Tijdens een E-waste Race kunnen
buurtbewoners hun rondslingerende elektronisch afval aanmelden op een website. Scholieren en
buurtbewoners maken dan een afspraak om het afval thuis op te laten halen. De school scoort hier
punten mee die op een site worden bijgehouden. Na vier weken wordt de winnaar bekend die een
schoolreis wint. Zo maakt de E-waste race het inzamelen van elektronisch afval leuk, leerzaam en
gemakkelijk. Afvalverwerker Virol komt langs voor het leveren van 5 kliko's, in deze kliko's kunnen de
leerlingen het afval verzamelen. De leerlingen pakken dit project in verschillende commissies op.
Door de leerlingen volgt snel meer informatie over de verdere details.
Inlogkaart van de schoolfotograaf
7 en 8 mei was de schoolfotograaf bij ons op school. Inmiddels zijn de foto’s ontwikkeld en klaar. Van
de leerkracht heeft uw kind een kaart ontvangen met een persoonlijk wachtwoord met code
waarmee u via internet de schoolfoto's van uw kind(eren) kunt bestellen. Op de kaart staat
aangegeven hoe u een eventuele bestelling kunt voltooien. Bewaart u deze code goed. Wellicht is het
verstandig om hier een foto van te maken, zodat de inlogcode en wachtwoord bewaard blijven als de
inlogflyer onverhoopt kwijt is geraakt.
Mocht u problemen ervaren met het inloggen of het maken van een bestelling dan kunt u contact
opnemen met Schoolfoto Kruger uit Assen, telefoonnummer: 0592-312504

Oefening brandweer Roden
Maandagavond heeft de brandweer uit Roden een
leerzame oefening uitgezet in ons tijdelijk
onderkomen aan de Ceintuurbaan. Vijf flikkerende
zaklantaarns waren in de school verstopt. De
manschappen gingen in groepen van zes personen
tegelijk naar binnen. Hierbij werd hun zicht
belemmerd met een troebele oogkap voorop hun
vizier. Doel van deze oefening was goed
samenwerken en communiceren. In tweetallen werd
het pand verkend, vooral naar boven was natuurlijk

erg moeilijk aangezien ze amper zicht hadden. Al met al een geslaagde oefening voor de brandweer
van Roden.
Groepsindelingen en bezetting van de leerkrachten
Momenteel wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de groepsindelingen voor aankomend
schooljaar. Ieder jaar is dit een complexe puzzel. Het uitgangspunt is om tot een goede balans in alle
groepen te komen. Daarbij kijken we naar diverse factoren als meisjes/jongens, leerjaren en
zorgbehoefte. Waar mogelijk houden we ook rekening met vriendschappen en andere persoonlijke
factoren. Dit jaar is de verdeling extra ingewikkeld, omdat we qua formatie moeten starten met een
groep minder.
In de bezetting van de groepen proberen we zo veel mogelijk rust te houden. Waar mogelijk blijven
leerkrachten in hun vertrouwde bouw. Echter het grote aantal parttimers en nieuwe collega’s heeft
uiteraard ook zijn weerslag op de groepsbezetting voor volgend schooljaar.
Kortom, er moeten veel keuzes worden gemaakt en knopen worden doorgehakt. Daar zijn we nu
samen met het team druk mee bezig.
Wanneer ook de medezeggenschapsraad zijn goedkeuring heeft gegeven op ons voorstel, zullen we u
zo snel mogelijk, informeren over de samenstelling en bezetting van alle groepen.

Schoolreis naar Bakkeveen Gr. 6a
Wij (groep 6a) gingen op kamp.
We hebben gefietst tot Bakkeveen met een stop om iets te eten of te drinken.
Toen we aankwamen gingen we eerst ontdekken waar we sliepen. We gingen de bedden opmaken
en spelen op de slaapzaal.
Ook gingen we allemaal spelen op het veld.
Daarna gingen we laser-gamen.
Na het laser-gamen gingen we midgetgolfen.
En na het midgetgolfen gingen we patat eten met naar keuze: frikandel, kaassouflet of kroket.
Toen gingen we terug naar de kampeerboerderij. En hebben iets gegeten (gesnoept), gedronken en
gespeeld.
Daarna gingen we een spel over auto’s spelen: het cabrio spel. Het spel ging als volgt: je ging met je
groepje langs een aantal dealers om auto’s te kopen. De groep die het minst had uitgegeven was de
winnaar. De groep van Naomi, Daniël, Stan en Felien heeft gewonnen.
Het werd schemerig, dus we gingen weer terug naar de boerderij. We gingen nog wat chips eten en
we hadden nog een kampvuur. Toen was het bedtijd, maar we gingen nog lang niet slapen.
De volgende morgen gingen we vroeg ontbijten en na het eten moesten we alles opruimen. Ook
moesten we helpen afwassen.
Daarna gingen we op de fiets richting zwembad. Het water was wel koud: 22,5 graden. Er waren
leuke duikplanken met aan de onderkant ramen, zodat je in het zwembad onder water kon kijken.
Als laatste gingen we nog een obstacle-parcours doen. Dat was heel zwaar, maar wel leuk.
Toen gingen we weer op de fiets richting Roden. Onderweg nog een keer pauze bij Zevenhuizen op
een veldje. Daarna was het nog zeven kilometer fietsen.
Het was een leuke schoolreis, maar best vermoeiend. Sommige kinderen gingen daarna ook nog
meedoen aan de wandelvierdaagse.
Geschreven door: alle leerlingen

Schoolreisje groep 6/7
Deze week ging groep 6/7 op schoolreisje naar Bakkeveen. Dinsdagochtend om negen uur vertrokken
ze op de fiets naar Bakkeveen.
We hadden de EHBO-doos niet nodig, want er is niemand gevallen. ondertussen hadden we een
pauze en hebben we lekker even gegeten. daarna waren we weer vertrokken uit Zevenhuizen.

We kwamen na een half uur aan. Eerst haalden we de tassen uit de kar en hebben we onze tassen in
onze slaapkamers gezet een slaapkamer voor de jongens en een voor de meisjes. Daarna gingen we
de bedden opmaken en even chillen.
Toen hadden we nog een uur vrije tijd en toen hebben we met zn allen gepeanutbalt.
eerst gingen we om 12:00 lekker eten en daarna zijn we naar het bos geweest. en daar hebben we
gemidgetgolft ondertussen heeft Tala een golfstick tegen haar hoofd aan gehad en nu heeft ze een
blauw oog. en hebben we patat gegeten.onderweg naar blikspuit had Bernd het gevoel van een
overstroming een kots-gebeuren Uiteindelijk is Bernd naar huis gegaan en is hij niet meer terug
gekomen helaas. Daarna zijn we naar de survivalbaan gegaan, toen we daarmee klaar waren zijn we
naar het bos geweest en hebben we blikspuit gedaan en dat vonden we heel leuk. Toen we daarmee
klaar waren gingen we weer terug naar de boerderij toen hadden we het kampvuur een paar jongens
deden beetje gek met vuur en dat was best wel gevaarlijk. Uiteindelijk gingen we allemaal om 1 uur
slapen. We stonden op om 7:30 op en hebben ontbeten daarna moesten onze zwemkleding pakken
en gingen we zwemmen in een buitenzwembad en dat was super koud maar er was wel een leuke
hoge duikplank. Toen we klaar waren met zwemmen hadden we geluncht. Toen we daarmee klaar
waren moesten we snel omkleden en gingen we naar lasergamen, dat was heel leuk we konden maar
2 potjes doen en daarna moesten we weer op de fiets de terugweg is ook goed verlopen geen
gewonden en geen pijntjes.
Verslag geschreven door: Thomas & Emma
Controleer, bij thuiskomst, de kinderen op tekenbeten
Een teek heeft voorkeur voor bepaalde plaatsen op het lichaam, zoals liezen, knieholtes, oksels,
bilspleet, de randen van uw ondergoed, achter de oren en rond de haargrens in de nek.
Diploma voor juf Detty
Afgelopen woensdag heeft juf Detty haar meesterstuk
gepresenteerd over emoties bij hoogbegaafde kinderen. Dit als
afsluiting van haar 2-jarige opleiding tot Intern Begeleider. Na de
presentatie mocht zij haar diploma in ontvangst nemen. Namens het
team feliciteren wij Detty met haar behaalde diploma!
Hoe komt onze nieuwe school eruit te zien?
Samen met u en de kinderen willen wij gaan nadenken over hoe onze toekomstige school eruit kan
komen te zien. Willen wij een kleurrijke school, een groene school en/ of een rustgevende
leeromgeving? Graag horen wij van u en de kinderen welke ideeën er spelen.
Om alle creatieve ideeën te verzamelen is deze mogelijkheid in de vorm van een moodboard voor de
kinderen gecreëerd. Kinderen mogen van huis plaatjes meenemen, creaties maken of met woorden
aangeven wat hun ideeën en wensen zijn. Het moodboard voor de kinderen is te vinden bij de
trapopgang naar de 1e verdieping. Tevens is er in de onderbouwgang naast groep 1/2b, naast groep 3
en tegenover groep 2/3 een plek gecreëerd waar u als ouder ideeën kunt opschrijven of
inspiratieplaatjes kunt achter laten. Kom gerust kijken om inspiratie op te doen van andere ouders of
van kinderen. Hoe fantastisch is het om thuis met uw kind(-eren) mee te denken hoe de nieuwe
school eruit kan komen te zien. We stellen uw inbreng erg op prijs.
Wagenbouw Rodermarktparade
Afgelopen week is er doorgewerkt aan het lassen van het onderstel en gaan de voorbereidende
werkzaamheden gestaag verder. Op 1 juni zullen we gaan verhuizen naar de definitieve bouwplek bij
familie Noord in Lieveren. Het onderstel en alle bouwmaterialen zullen dan daarheen gebracht
worden. Hier zal na 'Kleintje Rodermarkt' ook het knutselteam deels gaan beginnen en zal er met een
grotere groep bouwers aan de slag gegaan worden. Ook het kledingteam zal met de eerste
ontwerpen aan de slag gaan.
Zoals vorige week al aangekondigd, hieronder het ontwerp van de reusachtige wagen.

Teamdag
Alle leerlingen zijn woensdag 29 mei vrij in verband met een team dag van de school. Deze dag
vinden er verschillende leerzame en uitdagende activiteiten plaats voor alle teamleden.
Onderwijsdag
Op maandag 3 juni staat de jaarlijkse onderwijsdag op het programma. Alle leerkrachten uit de
Gemeente Noordenveld nemen hier aan deel. De onderwijsdag vindt dit jaar plaats in “De Brinkhof”
en op OBS de Hekakker in Norg. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.

