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Nummer 03 
04 oktober 2018 

 
Data om te onthouden: 
Via deze link (De agenda) kunt u de actuele agenda bekijken. 
03 t/m 14 oktober Kinderboekenweek 
05 oktober   Groepen 1 en 2: Biebactiviteit, Kamishibai + vertelplaat 
05 oktober  Groepen 3, 4 en 5: Biebactiviteit, De verhalenmachine 
16 oktober  Meester Jaap jarig 
17 oktober  Groepen 1 t/m 4 vrij 
18 oktober  Juf Simone jarig 
18 oktober  Groep 8 stokbroodbakken 
19 oktober Groepen 1 en 2 een voorstelling in Peize 
20 t/m 28 oktober Herfstvakantie 

 
Nieuwe lay-out 
Voor u ziet u de Elsakker Info in een nieuwe vorm. De lay-out is aangepast, maar de bedoeling is hetzelfde 
gebleven. Tweewekelijks houden we u op de hoogte van wat er op De Elsakker speelt. 
 

 
Zakelijke ouderavond 
Afgelopen maandag was de goedbezochte zakelijke ouderavond van de Ouder Vereniging. In het bestuur zijn 
wat wisselingen, Geert Braam stop als voorzitter en wordt overgenomen door Laura Smit. Rosita Woltjer blijft 
het secretariaat doen en Conny Gokeler vervangt Mirjan Kapma en wordt de nieuwe penningmeester. Op deze 
avond zijn zowel Geert al Mirjan bedankt voor hun inzet en hebben daarvoor een klein cadeautje gekregen. 
Ook Lara Faber neemt afscheid van de OV en neemt nu plaats in de MR. Rianne Polling komt in haar plaats in 
de OV. 
Mirjan gaf een korte uitleg bij het financiële verslag en de de kascommissie heeft geen onregelmatigheden 
gevonden in de boekhouding. Het afgelopen schooljaar is met een positief resultaat afgesloten. 
 
  
 
De OV bestaat nu, naast de bestuursleden, uit Rianne Houwing en Rianne Polling. Graag zouden ze dit 
uitbreiden met 2 leden. Heeft u belangstelling dan kan u dit aangeven bij één van de leden van de OV. 
 

 
Minischoolgids 
Helaas zijn er in de minischoolgids een paar foutjes geslopen.  
In overleg met de OV was namelijk vorig schooljaar nog besloten dat de schoolfotograaf ieder schooljaar 
portretfoto’s en groepsfoto’s komt maken. 
Het is nog niet bekend wanneer de schoolfotograaf komt. 
En wat betreft de kinderopvang. De locatie van Kidscasa in Norg heeft de mogelijkheid om kinderen van onze 
school na schooltijd op te halen maar eventueel ook om ze naar school te brengen. In een latere nieuwsbrief 
zullen zij daar zelf meer over schrijven. 

 

 
Kinderboekenmarkt 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u nogmaals de brief over de kinderboekenmarkt. 

http://www.obs-elsakker.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLkc6GuufdAhURKFAKHZLbBeAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.uw-fanfarecorpsjuliana.nl/oproep-mannelijke-toneelspelers-gezocht/&psig=AOvVaw3PN3mviVBWXiYVOxuOkT3f&ust=1538559261008369
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=qciuo2ismis1smhqkpn7n2ongs%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FAmsterdam
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Opening Kinderboekenweek 
Vandaag, donderdag, is de Kinderboekenweek bij ons op school 
geopend. Een dag later dan de eigenlijke start van de 
Kinderboekenweek. Dit had alles te maken met de Op Fietste 
fietstocht van groep 6, 7 en 8 waarover u verderop in deze 
nieuwsbrief kunt lezen. 
Alle leerlingen moesten op het plein op zoek naar vriendjes. Overal 
hingen kaarten met afbeeldingen van duo’s en een cijfer met een 
letter. Zo was er een afbeelding van Bert, daar hoorde Ernie bij. Als de 
leerlingen alles vriendjes hadden gevonden, konden ze met de letters 
en cijfers gaan puzzelen en kwam er een zin uit die past bij het thema 
van de Kinderboekenweek. 
Vriendschap is, iedereen hoort erbij.  
 

 
Op Fietse 
Basisscholieren Westervelde Op Fietse kopt het Roderjournaal deze week. 
Afgelopen woensdag hebben de leerlingen van onze groep 6/7/8 een fietstocht gemaakt door de omgeving 
met wethouder Alex Wekema. 
Met een speciale fietskaart voor kinderen die ontwikkeld is door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, LTO 
Noord en IVN Drenthe, verkennen de leerlingen het Norger esdorpenlandschap. 
De route leidde de kinderen en de wethouder langs het mooiste en meest kenmerkende dat het Norger 
esdorpenlandschap te bieden heeft. Daarbij maakten ze gebruik van de nieuw ontwikkelde ‘Op Fietse kaart’, 
met daarop allemaal hoogtepunten en doe-opdrachten. Zo fiets je met de kaart langs grafheuvels en essen, 
beken en beekdalen, hunebedden en houtwallen. Bij elk van deze kenmerkende stukjes landschap staat een 
opdracht (Ga bij een diepje op zoek naar een kikker en maak een prachtige natuurfoto’ of ‘loop een rondje om 
een hunebed, maak een groepsselfie en leg op video uit hoe de grote stenen hier zijn gekomen), zodat kinderen 
spelenderwijs de natuur beleven.   

 

 

 
Stokbroodbakken groep 8 
Op donderdagavond 19 oktober gaan de kinderen van groep 8 stokbroodbakken en luisteren naar elkaars 
spannende verhalen. Elk jaar weer een uitermate gezellige maar voor de kinderen ook spannende activiteit 
rondom het kampvuur. De verhalen zijn spannend, maar de spoken in het bos maken het nog veel spannender. 
 

Oude kleren 
Een oproepje vanuit de onderbouw. Onze voorraad oude kleding is op het moment bijna op. Mochten jullie nog 
oude kledingstukken, onderbroeken, sokken, etc. thuis hebben, dan zijn wij daar erg blij mee! Kleding kan 
worden ingeleverd bij juf Rianne of juf Simone 

http://www.obs-elsakker.nl/
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Teamdag 
Dinsdag 25 september zou het team haar teamdag hebben. Helaas is dit door ziekte en familieomstandigheden 
niet doorgegaan. Wij vonden het belangrijk om met het hele team aan teambuilding te doen. Nu er een aantal 
collega’s niet mee kon, hebben we besloten om de teamdag uit te stellen en, in minderuitgebreide vorm, 
binnenkort opnieuw te plannen. Dit zal buiten de schooltijden van de leerlingen vallen.  
 

 
Kamishibai voor groep 1/ 2 
Een Kamishibai is een klein, opvouwbaar Japans verteltheatertje. Het vertelkastje is vooral voor kleuters een 
uitstekende manier om de aandacht vast te houden. Als de Kamishibai wordt opengeklapt begint de magie te 
werken en komt het gepresenteerde boek tot leven. 
 

 
De verhalenmachine voor groep 3, 4 en 5 
De leerlingen gaan zelf verhalen maken met de verhalenmachine. Met een aantal getekende verhaalelementen 
maken ze een verhaaltje, door plaatjes te plakken op een vertelstrook. Dat verhaal kan worden opgenomen 
met een iPad, waarbij de leerling zijn eigen verhaal vertelt. 
De ingevulde vertelstrook kan worden opgevouwen tot een mooi eigen boekje om mee naar huis te nemen. 
 
 
 
 
 

 
Van buiten de school 
Hieronder vindt u oproepjes, mededelingen, et cetera van anderen dan de school zelf. 
 

 
Activiteiten in de herfstvakantie 
 
23 oktober: Mega-Speel-Dag  
Op dinsdag 23 oktober aanstaande organiseert Beweegdorp Norg, in samenwerking met de Brinkhof en Welzijn 
in Noordenveld een Mega-Speel-Dag, bedoeld voor kinderen t/m groep 8. 
Tussen 10:30 en 15:00 uur toveren we de sporthal van de Brinkhof voor één dag om tot een waar speelpaleis. 
We hebben diverse luchtkussens geregeld, een mega-dart-bord, balspelletjes, een stormbaan en een 
pannakooi.  
In de dorpshuiszaal kunnen de kinderen kleuren, schminken en is er een ‘bioscoop’ om rustig bij te komen als je 
moe bent van het spelen. We maken het deze keer helemaal speciaal met een workshop Djembé spelen in de 
ochtend en een clinic van de basketballers van Donar in de middag.  
De kosten voor deelname aan de Mega-Speel-Dag bedragen € 5,00, inclusief ranja en een broodje knakworst. 
Aanmelden en betalen gaat bij voorkeur via de activiteitenladder van de WIN; dit is mogelijk tot 19 oktober 
aanstaande. Uiteraard kun je ook spontaan langskomen op dinsdag 23 oktober. Graag tot dan! 
 
28 oktober: Spektakeltocht 
Een van de routes tijdens de 5e editie van de Spektakeltocht op zondag 28 oktober is ‘Het Betoverde Bos’. 
Dwarrelende herfstblaadjes, verstopte dieren, sprookjesachtige figuren, dromerige geluiden, kleuren en 
geuren. Laat je onderdompelen in het prachtige bos van Norg en geniet van deze unieke belevenis voor het 
hele gezin. Samen wandelen, samen luisteren, samen ruiken, samen maken, samen voelen, samen genieten. 
Alle ingrediënten voor een heerlijke herfstdag herinneringen maken in Norg. De route van vijf kilometer gaat 
over onverharde wegen en smalle paadjes. Houd hier rekening mee als het gaat om schoeisel en kinderwagens. 
 
‘Het Betoverde Bos’ start tussen 09:30 en 10:00 uur vanuit het Bewegingscentrum Norg.  
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 3,50 voor deelname. Zij ontvangen sowieso een mooie 
herinneringsmedaille van ons. Ben je 13 jaar of ouder, dan bedragen de kosten € 5,00 exclusief medaille of € 
6,00 inclusief medaille. Leden van de KWBN ontvangen € 1,00 korting. Voorinschrijven kan tot 20 oktober via 
www.spektakeltochtnorg.nl en tussen 22 en 27 oktober bij de balie van het Bewegingscentrum Norg.  Uiteraard 
kunt je je ook nog op de dag zelf aanmelden. 

 
 

http://www.obs-elsakker.nl/
http://www.spektakeltochtnorg.nl/

