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Nummer 14 
04 april 2019 

 
Data om te onthouden: 
Via deze link (De agenda) kunt u de actuele agenda bekijken. 
05 april  Presentatie Kubusproject 2 
08 april Groep 3/4/5; Poppentheater (DVL) 
08 april Schoolvoetbaltoernooi jongens 
09 april Groep 1/2; Ik zoek, ik vind 
09 april Vergadering Oudervereniging 
10 april Groep 7/8 praktisch verkeersexamen 
10 april Schoolvoetbaltoernooi meisjes 
11 april Geen gym 
11 april MR-vergadering 
12 april Sportdag 
15 april Groep 6/7/8 herdenkingsmonument De Fledders 
15 april t/m 18 april Oudergesprekken 
19 april t/m 5 mei Meivakantie 

 
Nieuwe leerling 

 
Welkom Guido! 
 
Vorige week heeft hij al een aantal dagdelen meegedraaid in zijn nieuwe groep. En vanaf 
deze week is hij er elke dag. 
 
We wensen Guido vele leuke en leerzame jaren toe! 
 

 
Kubusproject 
Morgen, vrijdag 5 april, presenteren de leerlingen vanaf 11.00 uur hun oplossingen op de vraag van de gemeente 
Noordenveld aan de wethouders Kirsten Ipema, Jeroen Westendorp en Alex Wekema. De afgelopen weken zijn de 
leerlingen druk bezig geweest om een oplossing te vinden op de vraag van de gemeente: Zoek uit hoe zwerfafval op 
het fietspad tussen Een en Norg (Eenerstraat) opgeruimd en voorkomen kan worden? 
 

Deze presentaties hebben een extra feestelijk tintje omdat we hierna officieel tot 
Kubusschool worden benoemd. Daarmee hebben we eigenlijk twee primeurs. 
We worden als eerste school in Drenthe tot Kubusschool benoemd. Dat is de 
eerste primeur. De ligging van onze school midden in het dorp is uniek, we 
hebben veel ruimte om de school die we volop benutten. Er is veel groen, we 
hebben een schooltuin, een voedselbosrand, we kijken uit over de weilanden en 
het bos is dichtbij.  Ook proberen we duurzaam te zijn. We scheiden bijvoorbeeld 
ons afval en tijdens bepaalde evenementen krijgen de leerlingen drinken in een 

beker die we daarna weer in de kast zetten. We willen ons daarom ook presenteren als een Groene Kubusschool. De 
eerste van Nederland en dat is de tweede primeur. Rond 11.45 uur zal ons het Kubusbordje overhandigd worden, die 
we dan aan de muur mogen hangen. 
 

http://www.obs-elsakker.nl/
http://www.obs-elsakker.nl/
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=qciuo2ismis1smhqkpn7n2ongs%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FAmsterdam
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=2ahUKEwjejPy_5fTfAhWJ26QKHS0fAygQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.skowf.nl%2Fsite%2Fpancratius%2Fleerling-aanmelden%2F&psig=AOvVaw3t2udDyyPDwowBPMo0XEgl&ust=1547813653581926
https://kubusschool.nl/
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Dit traject startte bijna twee jaar geleden. Hoe kun je je staande houden als school in een tijd waarin er steeds minder 
leerlingen zijn, de krimp? Dat kan door je te profileren. Samen met ouders en leerkrachten is gekeken naar hoe we dat 
zouden kunnen doen. Er is voor gekozen om Kubusschool te worden. Juf Rianne en juf Simone hebben de opleiding 
gedaan tot Kubuscoördinator. (lees hun interview op https://kubusschool.nl/2019/04/02/obs-de-elsakker-eerste-
kubusschool-in-drenthe/) Zij zijn dan ook de initiatiefnemers in de school. Daarnaast heeft het team ook scholing 
gehad. 
Vorig schooljaar is de school van binnen verbouwd en aangepast zodat de school helemaal voldoet aan de ‘eisen’  van 
Kubus. Zo is er bijvoorbeeld een speciaal Kubuslokaal gerealiseerd met werkplekken, maar ook een heuse werkbank. 
Het doel van een kubusproject is dat leerlingen tijdens zo’n project bepaalde vaardigheden aangeleerd wordt. De 
zogenaamde 21th century skills. Het gaat daarbij vooral om vragenstellen, uitproberen, maken, uitleggen, overdenken 
of het nog beter kan op basis van samenwerken. 
De talentontwikkeling van de leerlingen staat voorop bij kubusprojecten. Het gouden creatieve idee, het out-of-the-
box denken van leerlingen en zo tot een unieke oplossing te komen voor een reëel probleem van een externe 
opdrachtgever. 
 

 
Hulp bij de sportdag 
12 april zijn weer de jaarlijkse Koningsspelen. Op deze dag hebben we de sportdag. Alle 
leerlingen van onze school ondernemen deze dag sportieve activiteiten.  
Voor de groepen 3 en 4 hebben nog hulp nodig van 4 ouders. Als u wilt en kunt helpen op 
vrijdag 12 april, geef u dan op bij meester Mark of juf Simone.  
 

 
Themawerkgroep 

Sinds kort is er weer een thema werkgroep opgericht. Zij dragen zorg voor het versieren 
van de school. Dit doen ze per thema. Voor het versieren van de school zijn wij op zoek 
naar takken van de krulhazelaar.  Heeft u nog wat liggen dan zijn ze van harte welkom! 
 
Daniëlle Martens  
06-83526901 
 

 
Groep 1/2 Ik zoek, ik vind 
Na een ontmoeting met een echte archeoloog weten Kayla en Yvonne het zeker: zij worden later archeoloog! Een 
archeoloog kan jaren op zoek zijn naar dinosaurusbotten, vazen van vijfhonderd jaar oud of een gouden ketting. 
Schatten die veel waard zijn! Maar soms vinden ze ook jarenlang alleen maar oude spijkers en afval. Wat een 
spannend beroep!  
Archeoloog Jurriën vond allemaal mooie spullen op en in een oude vuilnisbelt. Is dat niet vies? Kun je ook mooie 
spullen in prullenbakken vinden? Het educatieve project ‘Ik zoek, ik vind’, van Kayla Awdi en Yvonne Blaauw begint 
met een les vuilnisbakarcheologie. Kayla en Yvonne kijken met de leerlingen naar wat waardevol is. Wat zou je weg 
gooien? Kan iets wat een ander weggooit voor jou ook een schat zijn? 
Na de les gaat het project verder in de klas. Van archeoloog Jurrien mag de klas een kist met gereedschap lenen, zodat 
ze op onderzoek uit kunnen! Zo puzzelen de leerlingen o.a. hun eigen pasta-saurus, maken grottekeningen en gaan 
schatten graven in de zandbak. Aan het einde van het educatieve programma (met de keuze uit zes lessen) is er de 
mogelijkheid het programma af te sluiten met een presentatie van de bijzondere vondsten van alle toekomstige 
archeologen. 

 
Groep 3/4/5 Poppentheater (DVL)  
De verkeerde planeet wordt een verkeersplaneet 

De theaterproductie van Koop & Co voor kinderen in de leeftijd 6 tot 8 jaar. De pop Spacy 
komt van de verkeerde planeet en heeft namens zijn Minister President maar één missie en 
opdracht, hij moet met behulp van de kinderen op aarde zijn planeet in echte 
verkeersplaneet veranderen, want op de verkeerde planeet zijn géén regels, verkeerslichten, 
oversteekplaatsen, verkeersborden, rijbanen en ga zo maar door.  
 
Deze voorstelling is een combinatie van poppentheater en doe-activiteiten, zoals het spel 
“Ren je bord”. De Pop Spacy en een vertegenwoordigster van onze planeet de Aarde spelen 
samen diverse korte scènes. In iedere scene komt een belangrijke verkeersscène naar voren. 
Zoals op de fiets voorrang geven of verlenen, oversteken op zebrapaden met of zonder 
verkeerslicht, gordelgebruik in de auto en spelen in de woonwijk. De scènes lopen in eerste 

http://www.obs-elsakker.nl/
https://kubusschool.nl/2019/04/02/obs-de-elsakker-eerste-kubusschool-in-drenthe/
https://kubusschool.nl/2019/04/02/obs-de-elsakker-eerste-kubusschool-in-drenthe/
https://kubusschool.nl/2019/04/02/obs-de-elsakker-eerste-kubusschool-in-drenthe/
https://kubusschool.nl/2019/04/02/obs-de-elsakker-eerste-kubusschool-in-drenthe/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNweiEuLHhAhUPalAKHbVpCJoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fzuidwestcollege.nl%2Fevent%2Fsportdag-onderbouw%2F&psig=AOvVaw0LsZ99eNAMK80FZrtYg4i_&ust=1554295477489820
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifqYa7_rXhAhVRJVAKHSsfBiYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.kaartje2go.nl%2Fpaaskaarten%2Fkaart%2Fpasen-loeki-de-paashaas-a&psig=AOvVaw18IJWQUSWrHmC3Y5aLA6hu&ust=1554451810018048
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTnfTgj7bhAhWDMewKHcxMDFkQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.eskampen.nl%2Fuitreiking-drents-verkeersveiligheidslabel%2F&psig=AOvVaw2HweHv0nd8TgUWUthKXYFT&ust=1554456473313764
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instantie verkeerd af! Spacy laat namelijk zien wat er op de verkeerde planeet allemaal gebeurd en dat is erg 
gevaarlijk! Met behulp van de kinderen probeert Spacy de handelingen en regels eigen te maken, zodat er veilige 
situaties ontstaan. De vertegenwoordigster namens de Aarde zorgt dat Spacy de tips en aanbevelingen van de 
kinderen meteen interpreteert en correct uitvoert. Uiteindelijk heeft Spacy genoeg kennis om de verkeerde planeet 
uiteindelijk te veranderen in een veilige ‘verkeersplaneet.’ 

 
Groep 6/7/8 Oorlogsmonument De Fledders 
Enkele jaren geleden heeft de school dit monument geadopteerd. Ieder jaar op 13 april (De bevrijding van Norg), of als 
deze datum in het weekend valt op een schooldag,  gaan de hoogste groepen naar dit monument om te gedenken. 
Vorm en materiaal 

Het monument 'Kamp De Fledders' in Westervelde (gemeente 
Noordenveld) is een glasplaat, ingeklemd tussen twee betonnen, 
gebogen houders. Op de glasplaat is een tekst aangebracht. Tussen 
de regels is prikkeldraad verbeeld. Het gedenkteken staat op een 
gemetseld plateau, in de vorm van een davidster, die tussen de twee 
laagste banen prikkeldraad is aangebracht. 
 
Tekst 
De tekst op de glasplaat luidt: 
'EEN MONUMENT VOOR GISTEREN, VANDAAG EN MORGEN. 
IN 1942 VERBLEVEN IN HET NABIJGELEGEN WERKKAMP 
"DE FLEDDERS" 120 JOODSE MEDEBURGERS. 
ZIJ KWAMEN NIET MEER TERUG.' 

 
Hierboven is een gedicht van Jacqueline van der Waals aangebracht. 
 
Symboliek 
Het glaswerk staat symbool voor het bieden van perspectief. De twee houders refereren aan de hekken in de 
concentratiekampen. Het prikkeldraad symboliseert afscheiding. Met het monument wil men heden, verleden en 
toekomst met elkaar verbinden. 

 
Van buiten 
 

 

 

Feestberen tellen tijdens de Nationale Museumweek 
in Speelgoedmuseum Kinderwereld! 

 
Speelgoedmuseum Kinderwereld bestaat 50 jaar en 
dat wordt gevierd met de feestelijke tentoonstelling 
Kinderwereld 50 jaar jong! 
 
Tijdens de Nationale Museumweek, die plaatsvindt 
van 8 tot en met 14 april, staat de piramide met de 

Rodermarktparade centraal in de expositieruimte. Dit pronkstuk is gevuld met allerlei speelgoed op wielen uit de 
collectie van het museum. 
 
Een beer te paard rijdt voorop met in zijn kielzog karren, koetsen, wagens, auto’s, wandelwagens en nog veel meer 
rijdend speelgoed. De passagiers bestaan uit feestelijk uitgedoste antieke poppen en beren. In de optocht rijden heel 
veel beren mee, grote en kleine. 
 
Tijdens de Museumweek kunnen kinderen raden/tellen hoeveel feestberen er meedoen aan de parade. Is het 
antwoord juist, dan krijgen de kinderen als beloning een presentje. Het museum is geopend op dinsdag t/m zondag 
tussen 11 en 17 uur. 
 
Raadpleeg www.museumkinderwereld.nl voor informatie over openingstijden, entreeprijzen, etc. Brink 31, 9301 JK 
Roden. T 050 5018851 
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http://www.museumkinderwereld.nl/
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