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Nummer 16 
16 mei 2019 

 
Data om te onthouden: 
Via deze link (De agenda) kunt u de actuele agenda bekijken. 
17 mei Meester Mark afwezig. Meester Harjan komt hem vervangen. 
20 mei Vergadering oudervereniging (OV) 
24 mei Groep 5/6 Blow it Away 
24 mei Meester Halbe afwezig. 
27 mei Groep 1/2: Fluitje van een cent 
30 mei t/m 2 juni Hemelvaartsweekend  
3 juni Onderwijsdag voor leerkrachten. Alle leerlingen zijn vrij 

 
Oproep 
Dag ouders/verzorgers,  
Voor ons ridderproject in groep 1-2 zijn wij op zoek naar schoenendozen.  
Elk kind uit de groep heeft er eentje nodig, om een mooie kijkdoos van te 
maken.  
Wij realiseren ons dat niet iedereen thuis schoenendozen heeft liggen, 
vandaar deze schoolbrede oproep.  
Zo zou het moeten lukken, lijkt ons.  
Zou u de schoenendozen af willen geven in groep 1-2?  
Alvast bedankt!  
 
Groeten,  
juf Jolanda en juf Lotte  

 
Trapvaardig groep 5/6  
Afgelopen woensdag hadden de leerlingen van groep 5 en 6 het zogenaamde trapvaardig. Rond de school was een 
parcours uitgezet door de verkeersouders. 
Trapvaardig richt zich met name op het vergroten van de fietsvaardigheid/ beheersing over de fiets, je traint je 
praktische fietsvaardigheid. Je fietst over een uitdagend parcours en traint moeilijke manoeuvres. Hierin komt van 
alles aan bod: slalommen, over schuine stukjes fietsen en ook over je schouder kijken en je hand uitsteken en toch 
rechtdoor fietsen.  Alle leerlingen hebben een diploma gekregen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.obs-elsakker.nl/
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=qciuo2ismis1smhqkpn7n2ongs%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FAmsterdam
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqnMXtnqDiAhWC26QKHZkkDNQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fnl.depositphotos.com%2Fstock-photos%2Fschoenendoos.html&psig=AOvVaw2cOXNlkgJdiy1B9PYIXxyK&ust=1558102633107323
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Groep 1/2: Fluitje van een cent 
Aan de hand van een verhaal, liedjes, muziek- en bewegingsspelletjes leren de kinderen allerlei fluiten kennen en 
herkennen. Natuurlijk gaan ze ook zelf fluit spelen. Vogelfluitjes, dwarsfluitjes en blokfluiten. Maar hoe blaas je op 
zo’n ding? Hoeveel lucht heb je daarvoor nodig? En wie dirigeert al die fluiten in de 
klas?  
 
Twee lessen van dwarsfluitiste Elisabeth Hopman voor kleuters. 

 
Werkzaamheden 
Afgelopen donderdag is er begonnen om in de speelmaterialenschuur een extra kast 
te maken voor o.a. het tuingereedschap. Door de dubbele deuren die er in komen, is 
alles makkelijk te bereiken. Het tuingereedschap stond tot voorkort in het ketelhuis, 
maar volgens de regelgeving en veiligheid is dit niet meer mogelijk. Dit leek ons een 
mooi oplossing.  

 
Pompoenenwedstrijd 
Afgelopen woensdag zijn alle pompoenenplantjes gepoot in de volle grond. Nu maar 
afwachten wie de grootste pompoen zal hebben. 
 

 
 
 

 
Van buiten 
 

Avond4Daagse Norg van 11 t/m 14 juni 
Jij loopt toch ook gezellig mee? 
 
Van dinsdag 11 t/m vrijdag 14 juni vindt in Norg voor de 8e keer de Avond4Daagse plaats. Wij zouden het fantastisch 
vinden als er van de scholen in Norg, Westervelde, Een en Veenhuizen zoveel mogelijk kinderen meedoen, het liefst 
samen met hun hele familie. Dus …  heb je zin om vier avonden 5 of 10 kilometer te wandelen, vraag dan je vriendjes, 
vriendinnetjes en je ouders en kom naar Norg!  
We hebben prachtige routes en elke avond een ander thema. Op dinsdag vertrekken we om 18:00 uur met 
muziekvereniging De Vooruitgang, woensdag is ‘de Gezonde Dag’, op donderdag gaan we als de brandweer en op 
vrijdagavond is het feest. Je mag dan verkleed komen en we zorgen na afloop voor een klein feestje.  
Deelname kost € 6,00 voor 4 dagen, of € 3,00 per dag, inclusief een medaille. Kinderen in Norg, Veenhuizen en 
Westervelde kunnen zich aanmelden bij hun meester of juf, zij ontvangen op school meer informatie. Uiteraard is het 
ook mogelijk om elke avond vanaf een half uur voor vertrek in te schrijven bij het vertrekpunt. Meer informatie is te 
vinden op www.beweegdorpnorg.nl. 
 
Volgende week krijgen de leerlingen aanmeldformulieren mee naar huis. 

 

Persbericht 

Assen, 15 mei 2019 

Koningin Máxima bij ondertekening Muziekakkoord Drenthe 
Hare Majesteit Koningin Máxima is, als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, op donderdag 20 juni getuige van de 
ondertekening van Muziekakkoord Drenthe in theater De Tamboer in Hoogeveen. In Muziekakkoord Drenthe beloven 
scholen, culturele instellingen, pabo’s, gemeenten en provincie zich de komende jaren in te zetten voor meer en beter 
muziekonderwijs op de basisscholen in Drenthe. Muziekakkoord Drenthe is onderdeel van Méér Muziek in de Klas 
Lokaal, een landelijk programma dat ervoor moet zorgen dat alle kinderen op alle basisscholen in Nederland 
structureel muziekonderwijs krijgen. Ook ambassadeur Méér Muziek in de Klas Ilse DeLange is aanwezig.  
 
Feestelijke start  
De ondertekening van Muziekakkoord Drenthe wordt gevierd met het lied Doe je mee van de Drentse zangeres 
Martijje dat door 500 leerlingen van basisscholen in De Tamboer wordt gezongen. De kinderen vertegenwoordigen 

http://www.obs-elsakker.nl/
http://www.beweegdorpnorg.nl/
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allemaal één van de Drentse gemeenten. Verder is er een feestelijk programma met optredens van verschillende 
schoolklassen en het talentvolle koperkwintet Vieve Brass. Ook singer-songwriter en Hit the North-talent Daisy uit De 
Wijk en Robin Tinge, de 15-jarige finalist van Voice Kids staan op het podium. 

 

Aansluitend bezoekt Koningin Máxima het Rijdend Atelier van Stichting Instrumentendepot Leerorkest. Het depot 

leent instrumenten uit aan muziekonderwijsinitiatieven, zoals Leerorkesten, in heel Nederland. Het Rijdend Atelier 

wordt gebruikt voor het transport van de instrumenten, maar ook voor reparatie en onderhoud. Ouders en 

leerkrachten krijgen workshops om zelf in het onderhoud en de reparatie te voorzien.  

Muziekakkoord Drenthe 

Muziekakkoord Drenthe laat zien hoe het muziekonderwijs de komende jaren een plaats krijgt op de 292 Drentse 

basisscholen en geeft de gemaakte afspraken weer van de samenwerkende partijen. In het Muziekakkoord staat dat 

de ruim 40.000 leerlingen van groep 1 tot en met 8 de kans moeten krijgen hun muzikaliteit te ontdekken op het 

gebied van zingen, spelen, bewegen op muziek, luisteren naar muziek en het vastleggen en ontwerpen van muziek. 

Leerkrachten vergroten de komende jaren hun vaardigheden op het 

gebied van muziekonderwijs door samen te werken met vakdocenten 

of vakspecialisten.  

Méér Muziek in de Klas Lokaal 

November 2017 werd het eerste convenant Méér Muziek inde Klas 

getekend in de stad Groningen. Daarna volgden nog convenanten in 

o.a. Zeeland, Limburg, Friesland en De Liemers. 

 

foto: Méér Muziek in de Klas.  
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