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Geen dag hetzelfde 
Over het algemeen is dit wat het werken in het 
onderwijs heel leuk en uitdagend maakt , maar in 
deze tijd gaat dit niet altijd op. Afgelopen 
maandagmiddag werd een leerling uit groep 8 positief 
getest op het coronavirus, waardoor de gehele groep 
per direct in quarantaine moest. Dankzij de flexibiliteit 
en inzet van ouders, kinderen en collega’s, lukte het om 
de volgende ochtend om 9.00 uur het 
afstandsonderwijs weer op te pakken. Gelukkig gaat het 
naar omstandigheden goed met de leerling die positief 
getest is. We hopen dat het virus zich niet verder heeft 
kunnen verspreiden in de groep en dat de kinderen in 
de loop van komende week allemaal weer terug naar 
school kunnen.  
 
Leg je ei (erbij)! 
Vanochtend hebben alle kinderen van de school hun ei 
gelegd in één lange Happy-Egg-slinger! Ondanks dat het 
niet lukt om met de hele school samen te komen, lukte 
het wel om met elkaar een kunstwerk te maken. Daar 
worden wij ook al wel erg happy van. Later op de dag 
mochten de kinderen hun eieren weer ophalen en 
kiezen of ze hem zelf gingen verstoppen of dat ze hun ei 
doneerden aan de verzorgingscentra in Roden; De 
Noorderkroon en De Hullen. Wilt u weten hoe deze 
paasslinger eruit zag, kijk dan het filmpje hieronder. 
 
 
 
 
 

 
Vreemde vogels 
Wat een consternatie vanochtend in groep 3a. Er had 
zich namelijk een zeldzame tropische vogel in het lokaal 
van juf Renate verschanst. Gelukkig was zij al zeer 
scherp op de vroege ochtend en wist zij, vlak voordat de 
kinderen er waren, de vogel in te sluiten. En dan? 
Uiteraard werd de dierenbescherming op de hoogte 
gebracht. In afwachting van hun komst hielden de 
kinderen om de beurt de wacht. Uiteindelijk bleek de 
vogel toch al te zijn gevlogen… Of was er misschien toch 
iets anders aan de hand? 

  
Moestuin 
Wellicht heeft u het al gezien, de moestuinen op het 
voorplein krijgen steeds meer vorm en zijn bijna klaar 
voor gebruik. Een heel aantal bakken is al gevuld (door 
moeders Sanne en Arina), er is een heuse poort 
gebouwd (door vaders Marc en Luke) en de 
houtsnippers zijn goed verdeeld (door een heel aantal 
tuinmannen en -vrouwen uit groep 4b). Bedankt voor 
alle hulp! In april zal er gezaaid kunnen gaan worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda 
Vr 01-04 INFO #14 
Vr 02-04 Goede Vrijdag 
Ma 05-04 Tweede Paasdag 
Di 06-04 Onderwijsdag OPON 
Do 08-04 Lammert 65! 
Di 13-04 Buitenlesdag 

Ontdeklab groep 5a 
Verkeersexamen groepen 7 & 8 

Wo 14-04 Schoolfotograaf | Groepsfoto’s 
verplaatst naar juli, individuele foto’s 
vervallen 

Vr 16-04 INFO #15 
   

Digitale jaarplanner  

 
Overzicht coronamaatregelen 
Op de website van de school vindt u een overzicht 
met de meest recente coronamaatregelen.  
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Groep 6b door het stof 
De kinderen van groep 6b werden vanochtend door hun 
juf flink op de vingers getikt. Uit onderzoek is namelijk 
gebleken dat hun lokaal het viest is van allemaal. Rob 
Geus zou er niet vrolijk van worden. Vanaf vandaag 
dragen de kinderen plastic handschoenen in de klas en 
zullen zij hun schoenen buiten laten staan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontdeklab groep 5b/6a 
Groep 5b/6a beet afgelopen week het spits af, zij waren 
te gast in het middenbouw-ontdeklab. Één van de 
opdrachten was om een robot zo te programmeren, 
zodat hij zoveel mogelijk kegels op zijn route omver ging 
rijden. Na een spannende (en hele leuke) strijd stootte 
Team Kaas (Davey, Vince en Hidde) de meeste kegels 
omver, zij behaalden maar liefst 4 punten. We zijn 
benieuwd of een team uit groep 5a hen op 13 april van 
de troon kan stoten…     

 
Herhaald bericht: Vakantierooster 2021/2022 
De GMR van OPO Noordenveld heeft in samenspraak 
met de andere scholengemeenschappen in de 
omgeving het vakantierooster voor het komend 
schooljaar vastgesteld. Hieronder vindt u alle data. De 
vakantiedata zijn ook opgenomen in onze digitale 

jaarplanner  

 eerste 
dag 

laatste 
dag 

Rodermarkt 28-sep 28-sep 

Herfstvakantie 18-okt 22-okt 

Kerstvakantie 27-dec 7-jan 

Voorjaarsvakantie 21-feb 25-feb 

Paasvakantie 15-apr 18-apr 

Meivakantie 25-apr 6-mei 

Hemelvaart  26-mei 27-mei 

Pinkstervakantie 6-jun  6-jun 

Zomervakantie 18-jul 26-aug 

 
Herhaald bericht: Activiteitenladder 
Welzijn in Noordenveld biedt via de activiteitenladder 
weer allerlei activiteiten aan voor basisschoolkinderen. 

Activiteitenladder maart / april 2021  
 
  
 
 
 
 

 
Avond4Daagse Home Edition 
Ook in 2021 gaat de Avond4daagse dóór! Met de Home 
Edition loop je volledig verantwoord de Avond4daagse. 
Met eigen routes en op je eigen moment, zodat het 
nooit te druk wordt. Met de speciale app wordt ook 
deze Avond4daagse er één om nooit te vergeten! Je 
hoeft dit jaar de vier dagen niet achter elkaar te lopen, 
maar je moet het wel binnen twee weken doen. En je 
mag ook overdag of in het weekend op pad. Deelnemen 
kost €6,50. Op het eind belonen we je natuurlijk met de 
welverdiende officiële Avond4daagse medaille! Geef je 

op via deze speciale website  

 
 
 

In en uit de buurt 
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