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Jaargang 25

Nieuwsbrief 22 januari 2018

Belangrijke data
23 januari

Mr. vergadering

24 januari

Eerste bijeenkomst Rodermarktwagen

31 januari

Informatieavond groep 1 en 2, aanvang 19.30 uur

07 februari

Open huis

12 februari

Basketbaltoernooi

15 februari

Oudergesprekken

19 februari

Oudergesprekken

22 februari

Oudergesprekken

23 februari

Groepsshow groep 5

24 februari-4
maart
14 maart

Voorjaarsvakantie

19 maart

Mr. vergadering

23 maart

Groepsshow groep 6 om 13.15 uur

30 maart2 april
6 april

Paasweekend

9 april

Voetbal meisjes

10 april

Voetbal jongens. Praktijkexamen verkeer

12 april

Theorie verkeersexamen

13 april

Groepsshow groep 4 om 13.15 uur

Datum
26 januari
29 januari
5 februari
8 februari
9 februari
12 februari
16 februari
19 februari

Wie werkt voor wie
Annuska werkt voor Marjolein
Nina werkt voor Annagep
Nina werkt voor Marga
Annuska werkt voor Marjolein
Annuska werkt voor Marjolein
Nina werkt voor Marlou
Annuska werkt voor Marinka
Nina werkt voor Annagep

Groepsshow groep 2, Safariteam

Groepsshow groep 1 om 13.15 uur
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23 februari
7 maart
9 maart
12 maart
15 maart
19 maart
26 maart

Annuska werkt voor Marjolein
Hennie werkt voor Mirjam
Annuska werkt voor Marinka
Nina werkt voor Marlou
Nina werkt voor Jannie
Nina werkt voor Annagep
Nina werkt voor Marga

Inhoud
0 Brengen van de leerlingen van groep 3 en 4
0 Te laat op school
0 Schoolgruiten
Brengen van de leerlingen van groep 3 en 4
Het valt ons op dat in de groepen 3 en 4 de leerlingen ’s morgens in de klas worden
gebracht. Voor de rust in de groepen en in het halletje is het prettiger dat u buiten
afscheid neemt en niet meer mee naar binnen gaat.
Te laat op school
Het is ons opgevallen dat op maandagochtend regelmatig kinderen te laat zijn. We
stellen het erg op prijs als alle kinderen op tijd op school komen, het is namelijk erg
storend als kinderen later binnenkomen, bovendien missen de kinderen dan het eerste
deel van de les, zodat ze de uitleg missen.
Schoolgruiten
Aanstaande woensdag krijgen de kinderen meloen, donderdag een tomaat en vrijdag
mango. Ze hoeven voor de ochtendpauze geen eten mee te nemen.
Bericht van buiten

Nieuwe activiteitenladders uit
NOORDENVELD - Lekker sporten en bewegen in het nieuwe jaar? Of misschien liever
creatief bezig zijn of zingen? Het kan allemaal, want de activiteitenladders komen weer uit.
De ladder loopt van februari tot en met juni.
De activiteiten zijn voor alle kinderen uit Noordenveld en worden georganiseerd door de
sport - en cultuurcoaches van Noordenveld in samenwerking met verenigingen en
instellingen. Wil jij ook meedoen? Bekijk de activiteitenladder en geef je vanaf 23 januari op
via www.activiteitenladder.nl
In Roden kun je bijvoorbeeld mee doen aan hockey, skiën, dansen en kickboksen. De
cultuurcoach heeft onder andere muzieklessen en Color Guard op het programma.
Daarnaast kun je dit keer ook als een echte kunstenaar aan de slag.
In Norg is de opzet een beetje veranderd en geef je je op voor de sport en cultuurclub. Je
doet dan mee aan 4 activiteiten.
Voor de bovenbouw-kinderen uit alle dorpen staat net als vorig jaar weer zeilen (groep 5/6)
en surfen (groep 7/8) op het programma bij Cnossen aan het Leekstermeer.
In de voorjaarsvakantie zijn er ook 2 leuke activiteiten. Op 27 februari is er een Winter
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Experience in de Brinkhof in Norg. Hier kun je kennis maken met wintersport.
Op 1 maart is er weer een Glowball toernooi in de Hullen, meer informatie hierover volgt nog.
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