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Jaargang 31 nummer 06 INFO 22-11-2019 
 

 
Sinterklaas 
Het zal u niet ontgaan zijn, Sinterklaas is weer in het land. 
In de onderbouw werden deze week al een hoop 
hulppieten en hulpsinterklazen gesignaleerd. Op 
donderdag 5 december hopen wij de Sint en zijn Pieten 
weer te mogen begroeten op onze school.  

 
ATTENTIE: 
De kinderen worden donderdag 5 december uiterlijk om 
08:15 uur op school verwacht, de deuren gaan om 08:00 
uur open. Vervolgens zorgen alle groepen dat zij om 08:20 
uur op de parkeerplaats klaar staan. In verband met het 
strakke schema en voldoende overzicht willen wij de 
ouders met klem vragen om tijdig (08:15 uur) de school te 
verlaten. Wilt u hierna het ontvangst van de Sint en zijn 
Pieten bijwonen? Dat lijkt ons erg gezellig!   
 
Ouders die graag willen kijken, vragen wij om plaats te 
nemen achter de linten op de parkeerplaats bij school.  
We ontvangen Sinterklaas op de parkeerplaats, deze is die 
ochtend afgezet en wij vragen u om de auto te parkeren op 
de parkeerplaats van VV Nieuw-Roden, bij Smilda of bij de 
Chinees.  
 
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij. De 
groepen 5 t/m 8 blijven gewoon tot 14.00 uur op school 
en lunchen dus ook op school. 
 
 
 
 
 

 
Wad een wonder! 
Wellicht heeft u de nieuwste NME-thematafel zien staan in 
’t Klokhuis, na de reizende dieren is het thema op dit 
moment het wad. Hieronder doen de kinderen een proefje 
om het verschil tussen zoet en zout water te ontdekken. 
De leerlingen van groep 4 werden begeleid door een 
aantal leerlingen uit groep 7; samen op ontdekkingstocht! 

 
Ontdeklab groepen 6 en 7 
De groepen 6 en 7 zijn deze maand aan de beurt om een 
bezoekje te brengen aan het ontdeklab. In ongeveer 
anderhalf uur worden zij langs allerlei opdrachten geleid 
die deze keer met name zijn gericht op het leren 
programmeren; ‘als dit, dan dat’. Dit gebeurt niet alleen 
met robotjes en computers, maar bijvoorbeeld ook door 
het maken van een stroomcircuit en een knikkerbaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda 
Vr 22-11 INFO #6 
Di 26-11 Ontdeklab groep 7b 
Di 03-12 Ontdeklab groep 6a 
Do 05-12 Sinterklaasfeest* 

Groep 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij 
Vr  06-12 Groepen 1/2 vrij 

INFO #7  
 * Meer informatie in deze INFO 

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 
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Open podium groep 8 
Djembé-ers, gitaristen, dansers, pianisten, zangers; het 
was vorige week vrijdag één groot feest in ’t Klokhuis! De 
kinderen van groep 8 hadden namelijk hun open podium. 
We hebben ervan genoten, goed gedaan allemaal! 

 
Nastia weet de juiste snaar te raken!  
Op 16 en 17 november in Groningen vond Haydn Muziek 
Festival (HMF) plaats. Dit is een festival voor jonge musici 
tot en met 12 jaar. Voor een strenge jury en een heel 
enthousiast publiek laten de kinderen hun talenten horen. 
Nastia Orlova (groep 6a) deed hier dit jaar aan mee. Wij 
wisten al dat Nastia heel mooi piano kan spelen en 
gelukkig dacht de jury hier net zo over, want Nastia is 
samen met 6 anderen door naar de finale. Komende 
zondag, zal ze aangemoedigd door een aantal klasgenoten, 
om 14.00 uur in De Oosterpoort spelen. Er zijn nog 
kaarten beschikbaar. Namens ons allemaal: heel veel 
succes Nastia! Klik op de play-knop voor een filmpje van 
Nastia van afgelopen weekend. 
 
 
 
 
Zwemcircuit 
Afgelopen maandag zijn de kinderen van de groepen 6, 7 
en 8 naar het jaarlijkse zwemcircuit geweest. Onder de 
enthousiaste begeleiding van studenten van Sport en 
Bewegen van het Alfa college hebben de leerlingen 10 
verschillende waterspelletjes gespeeld. Duikend door het 
gat, rennend over de loopmat, springend naar de 
skippybal in de lucht; alles in het teken van water, 
samenwerken, plezier maken en soms ook je eigen 
grenzen verleggen. 

Cultuurmenu 5-6 | Moderne dans 
De groepen 5 en 6 kregen de afgelopen weken een drietal 
danslessen, gegeven door dansdocente Miranda van Toor. 
Beginnen als een bolletje klei, door een medeleerling als 
beeld neergezet worden, dan langzaam ontdooien en 
verder met een dans met daarin onder andere freeze, pose, 
melt. Het werd een cool geheel waarvan de leerlingen 
samen zelf een einde mochten verzinnen.  

 
Bezoek Hunebedmuseum groepen 6 
De groepen 6 gingen vorige vrijdag op expeditie naar de 
ijstijden en prehistorie! In het hunebedmuseum in Borger 
maakten de kinderen een tijdreis van de ijstijd naar de tijd 
van de hunebedbouwers, en het heden waarin 
archeologen onderzoek doen. Ze mochten hier zelfs een 
kijkje nemen in een hunebed zoals het er in de prehistorie 
uitzag. Hierna mochten de kinderen buiten op jacht! 
Mocht u meer willen weten over de hunebedden binnen 
onze gemeente, kijk dan ook eens in de canon van 
Noordenveld. 

 
Bijdrage schoolfonds 
De OV beheert het schoolfonds. Het schoolfonds wordt elk 
jaar gevuld met de (vrijwillige) ouderbijdragen, subsidies 
en de opbrengst van diverse acties. Het geld in dit fonds 
wordt gebruikt voor de organisatie van verschillende 
schoolactiviteiten die door de OV worden georganiseerd 
en diverse sport  en cultuur evenementen. De vrijwillige 
ouderbijdrage is vastgesteld op € 20,00 per kind, per 
schooljaar. Afgelopen week heeft u hiervoor een nota 
ontvangen. U kunt het bedrag overmaken op 
rekeningnummer: NL39 RABO 035.58.24.841 t.n.v. 
Oudervereniging OBS De Poolster. 
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In en uit de buurt 

  
Noordenveld is een nieuw Kindercentrum rijker: 
NovaKids! 
Het klinkt misschien al wat bekend in de oren en dat kan 
kloppen. Nova Kids is namelijk een onderdeel van 
Yogacentrum NovaStrada in Roden. De activiteiten zijn 
erop gericht om kinderen te helpen in verbinding te zijn 
met zichzelf en de wereld om zich heen, maar ook om 
gewoon mooie ervaringen op te doen.  
 
Zaterdag 23 november is er een kindercirkel over 
Krachtdieren waarbij de kinderen rondom een echt vuur 
kunnen luisteren naar een prachtige vertelling over een 
meisje dat op avontuur gaat en in haar droom 
Krachtdieren ontmoet. Tijdens dit verhaal gaan ze samen 
muziek maken, met dieren dansen en zingen.  
 
De dag erna, op zondag 24 november, is er een 
klankconcert speciaal voor kinderen. Hierbij kun je 
liggend luisteren naar de klanken van bijzondere 
instrumenten zoals die van een Didgeridoo, de Tampoera 
en nog veel meer.  
 
Bij Nova Kids worden doorlopend bijeenkomsten 
georganiseerd in samenwerking met professionals die 
werken met kinderen, zoals het vieren van de Jaarfeesten 
met Diana Gjaltema van “ De Kleine Yogi” en tevens 
schrijfster van het boek “Juf is Zen”. Voor het volledige 
programma kun je kijken op www.novastrada.nl of bel 
voor meer informatie naar: 06-30041121. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gastouders gevraagd 
De Werkgroep Tsjernobyl , voor kinderen uit Wit-Rusland  
is in Roden, Leek en omgeving op zoek naar gastouders 
voor kinderen uit Wit-Rusland in de maand juni 2020.  
De mensen in Wit-Rusland, 35 jaar geleden getroffen door 
de Tsjernobyl kernramp, hebben nog steeds last van de 
atoomrampsporen. 
  
Wilt u uw huis en hart open stellen voor kinderen die het 
hard nodig hebben?  
Hebt u in de maand juni tijd om één of meerdere kinderen 
te ontvangen?   
Denkt u erover, maar wilt u eerst meer informatie?  
 
Afhankelijk van uw gezinssituatie, leeftijd van uw eigen 
kinderen, jongens/meisjes, kunt u aangeven welk 
gastkind (van 9 t/m 11 jaar) het beste bij uw gezin past.  
Overdag zijn de kinderen op school waar ze een 
activiteitenprogramma volgen. Onze ervaring is dat het 
verrijkend kan zijn om kennis te maken met een andere 
cultuur.  
 
Als u meer informatie wilt kunt u contact opnemen met 
anneke.buitenwerf@home.nl (tel: 050-5015870) of per 
email: tsjernobylrodenleek@gmail.com    
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