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Rodermarkt 
Alle ouders waarvan hun kind al in groep 2 heeft gezeten, 
weten hoe deze laatste dag voor de optocht is. Eendrachtig 
wordt er gewerkt aan de afwerking van de 
Rodermarktwagen. In februari begon dit avontuur met 
een eerste informatieavond over de wagen en nu eindigt 
dit met een fantastische praalwagen voor alle 41 kinderen 
die op dit moment in onze groepen 2 zitten. Alle 
complimenten voor iedereen die bloed, zweet en tranen in 
dit project heeft gestoken. Jullie zetten voor de kinderen 
een onvergetelijke dag neer. Na zaterdag kunnen zij iedere 
Rodermarkt vol trots vertellen dat ze op de gouden 
Rodermarktwagen van De Poolster hebben gezeten!  
 
De mythe wordt werkelijkheid… 
El Dorado (De Vergulde) of Eldorado is een mythisch 
goudland dat zou zijn gelegen in Zuid-Amerika. Spaanse 
soldaten, die zich al veel goud hadden eigengemaakt, 
hoorden in de 16e eeuw van de indianen van een koning die 
zich in het meer Parima zou baden en telkens geheel bedekt 
met goud zijn bad zou beëindigen: de Gouden Man of El 
(Hombre) Dorado in het Spaans. Voor op de wagen zult u 
morgen El Dorado en het goudland zien. Achter(op) de 
wagen ziet  u de Spaanse soldaten, die op zoek zijn naar de 
Gouden Man.  

 
Kinderboekenweek Op reis 
Allemaal instappen! Reis mee met de fietstaxi, de huifkar, 
de hogesnelheidstrein of het ruimteschip. De 
Kinderboekenweek 2019 gaat over vervoersmiddelen. 
Onder het motto Reis mee! gaan we op reis in 
kinderboeken. Niet de bestemming maar het vervoer 
erheen staat centraal. Ontdek de ruimte met een raket, 
beleef avonturen op een cruiseschip, verken een land 
tijdens een roadtrip, trek rond met een tractor en zeil de 
wereld rond op een catamaran. Een reis verrijkt je leven 
en met een boek kan een kind elke reis maken die hij of zij 
wil. Van een rondje op de step in de buurt tot aan een 
ruimtereis door het heelal. Toer je alleen of rijd je samen? 
Wij verheugen ons allemaal al op de start van onze reis op 
2 oktober! 

 
Een komen en gaan 
Gisteravond vond de eerste MR-vergadering van dit 
schooljaar plaats. Tijdens deze vergadering werd er na 
maar liefst 13 jaar (!) trouwe MR-dienst afscheid genomen 
van juf Ilona, aan juf Laura de eer om haar op te volgen.  

 
Agenda 
Vr 20-09 INFO #02 
Za 21-09 Rodermarktparade 

Ma 23-09 Studiedag team | Alle kinderen vrij 
Di 24-09 Rodermarkt | Alle kinderen vrij 

Wo 25-09 Einde Jantje Beton - Groepen 4 t/m 7 
Start kinderpostzegels - Groep 8  

Di 01-10 Ontdeklab groep 4a 
Vergadering GMR 

Wo 02-10 Opening Kinderboekenweek 
Vr 04-10 Dierendag 

INFO #3 
   

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 
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Margedag 
Aanstaande maandag zijn de kinderen allemaal vrij. Met 
alle leerkrachten gaan we op deze dag onder andere aan 
de slag met de groepsplannen, medische handelingen en 
onze kernbegrippen.  
 
Na het verzamelen van allerlei gegevens (kindgesprekken, 
kennismakingsgesprekken, toetsgegevens, overdracht 
vorig schooljaar), worden er per vakgebied 
groepsplannen geschreven. Hierin wordt omschreven 
welk aanbod de kinderen krijgen, op welke wijze dit 
gebeurt en hoe dit geëvalueerd wordt.  
 
De nieuwe kernbegrippen die wij aan het eind van vorig 
schooljaar met elkaar hebben vastgesteld, krijgen steeds 
meer gestalte binnen de school. We gaan maandag dan 
ook weer met elkaar in gesprek hoe we het eigenaarschap 
van de kinderen kunnen vergroten, de nieuwsgierigheid 
kunnen aanwakkeren en de kinderen nog meer kunnen 
laten samenwerken. We maken de begrippen onder 
andere concreet door het bespreken van foto’s. Welk 
kernbegrip zou er nou bij de onderstaande foto passen? 

 
Ontdeklab 
De groepen 3 beten het spits af, de afgelopen twee weken 
waren zij te gast in ons ontdeklab. U kunt de kinderen 
onder andere vragen naar de geheimen van een briefje 
van 5 (digitale microscoop), happy birthday 
(stroomkring), Awbie (programmeren) en de 
magnetische knikkerbaan (zie foto).  

Inspectiebezoek 
Binnenkort zal de inspectie van het onderwijs bij ons op 
school komen. Tijdens het bezoek zullen zij onderzoek 
doen naar het didactisch handelen van onze leerkrachten. 
Er wordt gekeken in hoeverre de leerlingen betrokken zijn 
bij de les, er de juiste feedback gegeven wordt en of de 
benadering past bij het niveau van de leerling. Daarnaast 
zullen we met elkaar in gesprek gaan over de ambities van 
de school rondom het didactisch handelen. De resultaten 
van dit onderzoek worden meegenomen in de landelijke 
publicatie De staat van het onderwijs. Klik hieronder voor 
de versie van het vorige schooljaar.  

 
Nieuwe naam voor planeet en ster 
De Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie heeft 
een wedstrijd uitgeschreven. Een attente ouder wees ons 
op deze wedstrijd. Er mag een naam bedacht worden voor 
de dwergster HAT-P-6 en de planeet HAT-P-6b, deze 
dragen nu nog wetenschappelijke namen. Het doel van de 
wedstrijd is mensen te laten nadenken over onze plaats in 
het heelal en over de hypothetische vraag hoe een 
buitenaardse beschaving naar onze aarde zou kijken.    
 
Wij vonden dit een leuke uitdaging voor de leerlingen van 
de plusklas. De afgelopen weken zijn ze hard aan de slag 
gegaan met het bedenken van toepasselijke namen. 
Uiteraard moet het gekozen namenkoppel wel aan strenge 
eisen voldoen.  
 
De leerlingen hebben zich verdiept in het jaar 1109, want 
het licht van de ster wat we nu zien heeft er 910 jaar over 
gedaan om de aarde te bereiken. Ze wilden weten wat er 
zich in die tijd op aarde heeft afgespeeld. Dit heeft mede 
de naamkeuze van een aantal leerlingen bepaald.  
 
Een jury van experts kiest de vijf beste namen uit en daar 
kan in oktober op gestemd worden. Het namenkoppel dat 
de meeste stemmen krijgt, wordt in november 
doorgegeven aan de Internationale Astronomische Unie, 
die over namen in het heelal gaat. In december wordt de 
winnaar bekend! Wij wachten in spanning af…. 
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In en uit de buurt 

 
Theatervoorstelling Plons 
In Plons volgen we kikker Kiki, die geboren wordt als klein 
kikkervisje. Langzaam ontdekt Kiki de wereld om haar 
heen en raakt verwonderd door de schoonheid van de 
vijver. Een voorstelling over transformatie, overleven en 
het overwinnen van angsten. Over verwondering en 
verbijstering. Onze omgeving verandert continue, net als 
wijzelf. De kikker staat symbool voor onze kleine 
medemens vanaf vier jaar, die de eerste stappen zet in een 
grote wonderlijke wereld. 
  
De voorstelling is voor kinderen vanaf 4 jaar (Groep 1 t/m 
3). 
  
Locatie: Dorpshuiszaal in de Brinkhof te Norg. 
Datum + Tijd: Zaterdag 12 oktober om 10.30 uur. 
Kaartverkoop: In de bibliotheken in Norg en Roden, een 
kaartje kost € 2,-. 

 
Disco-zwemmen 
Het is weer bijna zo ver. We gaan Disco zwemmen op 
zaterdag 5 oktober. DJ Mathijs komt met licht en geluid 
van Ultra Dance muziek. Er worden spelletjes 
georganiseerd maar je kan ook vrij zwemmen. Disco 
zwemmen is voor basisschoolleerlingen met minimaal het 
A-diploma. 
 
Het is van 19.00 tot 21.00 uur en de entree is 3,50 euro. 
Tot zaterdag 5 oktober! 
 
Voor informatie (opgave is niet nodig)  050-5019268 of 
kijk op onze website www.sportcentrumdeHullen.nl 

Goochelshow 
Op vrijdag 20 september bestaat Zorggroep Drenthe 25 
jaar! Vanwege dit heuglijke feit hebben we een 
inspirerend programma met een grote diversiteit aan 
kunst opgezet. Een van de voorstellingen zal plaatsvinden 
in De Noorderkroon en is zeker voor kinderen erg leuk. Op 
zondag 22 september staan Hans en Steven Kazan met een 
komische goochelshow ‘Alive and Kicking’ om 13.00 uur 
in De Noorderkroon. Voor kinderen tot 12 jaar zijn de 
kaartjes verkrijgbaar voor € 5,- en voor volwassenen € 
7,50. Reserveren is noodzakelijk en kan via (050) 
5018950, de balie van De Noorderkroon of via 
jubileum@zorggroepdrenthe.nl. 
 
Voor meer informatie kunt u ook terecht op 
https://www.zorggroepdrenthe.nl/over-ons/jubileum.  
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