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Nummer 13 
21 maart 2019 

 
Data om te onthouden: 
Via deze link (De agenda) kunt u de actuele agenda bekijken. 
22 maart Groep 5/6 supermarktsafari 
28 maart Groep 5/6 Moderne dans 
29 maart Meester Mark jarig 
01 april Groepen 1 t/m 4 hele dag vrij 
04 april Groep 5/6 Moderne dans 
04 april Groep 7/8 Schriftelijk verkeersexamen 
05 april Presentatie Kubusproject 2 

 
Tuin 

Vanaf februari zijn groepjes leerlingen onder leiding van een ouder weer druk in de tuin. 
Er wordt hard gewerkt en er zijn goede ideeën en plannen. 
Tijdens de werkzaamheden kwamen ze er achter dat ze snoeischaren missen. En dat een 
oude kruiwagen ook wel handig is. Deze kruiwagen mag best gaten in de bak hebben. Bij 
sommige werkzaamheden in de tuin is dat zelfs een voordeel. 
Mocht u een snoeischaar over hebben of een oude kruiwagen, en u wil hier wel vanaf, 
dan mag u ze meenemen naar school.  

 
Kubusproject 
Inmiddels hebben de leerlingen al zwerfafval opgeruimd langs het fietspad en is er een expert op bezoek geweest aan 
wie ze hun vragen konden stellen.  
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MRT 
MRT staat voor Motorische Remedial Teaching. MRT richt zich op de motorische ontwikkeling van kinderen. Daarbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen de grove en de fijne motoriek. Onder grove motoriek vallen motorische 
vaardigheden die we met name uit het gymmen/sporten kennen, zoals evenwicht, springen, ooglichaamscoördinatie, 
hinkelen, klimmen, rollen e.d. Onder fijne motoriek vallen motorische vaardigheden, met name van de handen, zoals 
schrijven, knippen, tekenen e.d.  
Juf Willemijn gaat binnenkort met de groepen 1 en 2 werken aan de grove motoriek. In de groepen 3 en 4 gaat ze 
testjes en observaties doen voor de fijne motoriek. Mocht hier iets opvallends uitkomen bij uw kind, dan wordt u daar 
persoonlijk van op de hoogte gesteld.  

 

 

Persbericht      

Scoor een Robotvoetballer! 

 

Op vrijdag 29 maart kan je in Bibliotheek Roden een echt bewegende robotvoetballer maken. Deze robotvoetballer 

maak je van verschillende materialen en kan je het rugnummer van je favoriete voetballer geven.  

 

We starten op 3 verschillende momenten, om 14.00 uur, 15.00 uur en de laatste groep om 16.00 uur. Wil je 

meedoen? Geef je dan op door langs te komen in de bibliotheek of mail naar info@bibliotheekroden.nl of bel naar 

088-0128245. Geef je naam en contactgegevens door en laat weten op welk tijdstip je komt. Maar let op, Vol=Vol! 

Deze activiteit is gratis en een lidmaatschap van de Bibliotheek is niet verplicht. 

Bibliotheken Noordenveld en FC Groningen werken samen met de actie Scoor een Boek! om het plezier in lezen te 

vergroten. De leerlingen van groep 5 en 6 gaan binnen 10 weken zoveel mogelijk boeken lezen en scoren hiermee 

stickers. Tijdens het fluitsignaal op 17 mei wordt bekend gemaakt hoeveel boeken er zijn gelezen en welke school de 

meeste boeken heeft gescoord! 

 

Einde bericht 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 

Bibliotheek Roden • Yolanda Timmer, frontofficemedewerker • 088 0128245 

y.timmer@biblionetdrenthe.nl • www.bibliotheekroden.nl  
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