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Klimop 2 

9301 PK Roden 

050-5017172 

info@obsdetandemroden.nl 

 

Jaargang 30 

  

Nieuwsbrief 28 september 2022 

 

Belangrijke data 

3 oktober Informatieavond groep 6, aanvang 19:30 uur 

5 oktober Onderwijsdag OPON, alle leerlingen vrij 

15-23 oktober Herfstvakantie 

26 oktober Handbal jongens 

1 november Fietsencontrole groepen 3 t/m 8 

7 november Zwemcircuit 

11 november Sint Maarten 

11 november Nationaal schoolontbijt 

5 december Sinterklaasviering 

21 december Groepsshow groep 7 

22 december  Kerstdiner 17:00 uur 

23 december  Alle leerlingen om 12:00 uur vrij 

24 december-  

8 januari 

Kerstvakantie 

 

Inhoud 

0 Onderwijsdag OPON 

0 Schoolfruit 

0 Aanbod cultuurmenu 

0 Rodermarktwagen 

 

 

Onderwijsdag OPON 

Op 5 oktober heeft al het personeel van OPONoordenveld een gezamenlijke studiedag.  

Het thema voor deze dag is “Op weg naar een gezamenlijke onderwijskundige visie en 

missie voor OPO Noordenveld”. De kinderen zijn op deze dag vrij. 
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Schoolfruit 

Vandaag krijgen de kinderen pruimen, morgen meloen en vrijdag een appel. 

 

 

 

 

 
3 PRUIMEN PER LEERLING  

   

 

 
1 MELOEN PER 40 LEERLINGEN  

   

 

 
1 APPEL PER LEERLING  

 

Aanbod cultuurmenu 

In de komende periode is er weer een mooi aanbod van het cultuurmenu: 

3 oktober, groepen 1 en 2 

Een ober van niks 

Poppen/objecttheater 

Er was eens een ober van niks. Hij deed heel erg zijn best om een goede ober te zijn, 

maar het wilde niet lukken. Alles ging altijd verkeerd. 

Hij struikelde en duikelde, knoeide en kliederde op elke gast. Tomatensoep op een 

blouse, spaghetti in het haar, de erwtjes over de grond. Zachtjes mompelde hij dan 

"sorry" en deed nog beter zijn best. 

Als hij dan toch weer 

ondersteboven de zaak doorgleed 

en taart op iemand knoeide, 

stonden de gasten kwaad op: "Wat 

een prutsober!" Het restaurant 

werd iedere avond leger. Tot er 

tenslotte niemand meer door hem 

bediend wilde worden. Of toch 

wel? 

Een ober van niks is een muzikale 

voorstelling met poppen, 

gebaseerd op het gelijknamige 

boek van Tjibbe Veldkamp. 

"Everybody is a genius, but if you 

judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid." 

- Albert Einstein 
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12 oktober groepen 1 en 2 

Ik zie, ik zie 

Nieuwe media; Deze workshop gaat over de basisbeginselen van de fotografie (en 

video). Het begint met heel goed observeren: letten op licht, schaduw en perspectief. 

In tweetallen bouwen de 

kinderen samen met Lego. 

Daarna kijken hoe ze hun 

bouwsel kunnen vastleggen 

op foto of video. Daarvoor 

spelen ze met perspectief, 

zoals het kikkerperspectief 

en vogelperspectief, en heel 

goed kijken door de lens van 

de camera. De resultaten 

worden gedeeld op het 

Digibord. 

De inhoud van deze 

workshop is geïnspireerd op 

het meest beroemde 

kunstwerk van Piet 

Mondriaan: The Victory 

Boogie Woogie. Dit kunstwerk zou je namelijk ook als een vogelperspectief op een 

Legostad in primaire kleuren kunnen zien. 

13 oktober groepen 5 en 6 

Aan de Slag met Verkuno 

'Aan de slag met Verkuno' is een lessenserie over beeldende kunst en het creatieve 

proces. Het is ontwikkeld door vier Verkuno-kunstenaars. Verkuno is de Vereniging van 

Beeldende Kunstenaars in de gemeente Noordenveld. 

De leerlingen maken in de lessen de stap van kunstbeschouwing naar zelf kunst 

maken. Leerlingen gaan dus zelf als kunstenaar aan de slag. Er wordt gewerkt aan een 

werkstuk dat tentoongesteld kan worden. 

Het uitgangspunt is dat de kinderen veel kunnen ontdekken en experimenteren en dat 

hun eigen ideeën de ruimte krijgen. 
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9 november groep 5 

Massimo  

Ooggetuige brengt eeuwenoude streekverhalen tot leven.Al eeuwen verdient 

verhalenverkoper Massimo zijn brood met het vertellen van verhalen. Met zijn koffer 

vol schatten uit het verleden reist hij naar kermissen en jaarmarkten over de hele 

wereld. Maar de tijden zijn 

veranderd. Tegenwoordig 

zijn er botsauto's en 

automaten. En dat is ook 

leuk. Maar niet voor 

Massimo. Hij vertelt liever in 

alle rust zijn verhalen. Het 

zijn verhalen die passen bij 

de plek… Maar wel verhalen 

geplukt uit een willekeurig 

tijdperk. 

Vandaag bezoekt Massimo 

de basisscholen in 

Noordenveld. Hij toont 

excentrieke voorwerpen in 

de klas en vertelt daar het 

spannende streekverhaal bij. Zijn geheim: hij was er ooit zelf bij … 

De voorstelling is gekoppeld aan de Canon van Noordenveld 

Rodermarktwagen 

Wat hebben alle kinderen het geweldig gedaan op de Rodermarktwagen! Hieronder 

vinden jullie enkele indrukken van de dag. 
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Hoewel het nog heel ver weg lijkt, wordt op zaterdag 15 oktober door Volksvermaken 

alweer het nieuwe thema voor volgend jaar bekend gemaakt! Onze ontwerpster Monique 

is gelukkig bereid om weer een mooi ontwerp te maken en de eerste werkzaamheden 

hiervoor starten begin november. 

Oproep aan de ouders van kinderen in groepen 1 en 2: 

Volgend jaar zijn uw kinderen aan de beurt!  

Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe ouders die hoofdcoördinator, bouw-

coördinator, knutselcoördinator en kleding- makeupcoördinator willen zijn! 

Uiteraard zullen de oude coördinatoren ondersteuning bieden bij het overnemen van deze 

rollen. Zonder uw hulp kan er komend jaar geen wagen komen!  

Mocht u hier interesse in hebben, meld u dan aan bij Marije de Vink, Annet Apol, Luck 

van Kernebeek of juf Elize! 

Nogmaals dank aan alle ouders die een mooie ervaring voor de kinderen mogelijk hebben 

gemaakt!  

De Rodermarktwagencommissie 


