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Week van de Boer
In de vorige Schansinfo heeft u kunnen lezen dat
deze weken ‘Gezonde Jeugd’ en ‘De Boer’
centraal staan bij het vak wereldoriëntatie. In de
groepen gaan de kinderen aan de slag met deze
onderwerpen waarbij verschillende lespakketten
worden behandeld. Zo hebben we in het kader
hiervan meegedaan aan de ‘Daily Mile’, hebben
we heerlijke gezonde smoothies geproefd en
gaan alle groepen volgende week donderdag een
bezoekje brengen aan melkveehouderij van
Burgsteden.

Verkeersexamen groep 7/8
Dit jaar staat op 4 april het theoretisch
verkeersexamen op het programma voor groep 7
en 8. Vervolgens zal op 10 april het praktisch
verkeersexamen afgenomen worden. Dit examen
wordt in Norg georganiseerd. Gisteren heeft de
groep hiervoor met meester Erik in Norg
geoefend.

De grote rekendag op de Schans
Op 2 april houden we bij ons op school ‘de grote
rekendag’. We gaan die dag aan het werk met
van alles op het gebied van rekenen. Daarbij
rekenen we niet alleen in de klas, maar vooral
ook daarbuiten. Het doel is kinderen
onderzoekend te laten rekenen, want zelf
ontdekken levert inzicht op en niet onbelangrijk:
het maakt rekenen leuk!

Schoolfotograaf
Op 5 april komt de schoolfotograaf. Met de
oudervereniging is besproken om de
schoolfotograaf in het vervolg in het begin van
het schooljaar te laten komen. Daarom worden 5
april alleen de groepsfoto’s genomen. In oktober
zullen er foto’s gemaakt worden van zowel de
kinderen individueel, als broertjes/ zusjes, als de
groepsfoto’s.

Stagiairs
Er lopen dit schooljaar vrij veel stagiairs rond op
De Schans. Een aantal daarvan zijn jongeren die
een snuffelstage / maatschappelijke stage doen;
vaak oud-leerlingen. Zo zijn Anna Kemkers en
Milou Adams laatst geweest en komt Sterre
Visser volgende week. Zij zijn meestal een paar
dagen op school en assisteren hier en daar in de
groepen. Wellicht raken zij daardoor
geïnteresseerd in het onderwijs. Daniëlle volgt de
opleiding Zorg en Welzijn en loopt dit schooljaar
stage in groep 1/2. Studenten van de Pabo zijn
er meestal een half jaar.
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Even voorstellen-1

Lenteviering

Hallo! Ik ben Dione, ik ben 18 jaar en ik kom uit
Assen. Ik zit nu in het eerste jaar van de pabo aan
de Hanzehogeschool in Groningen. Elke
donderdag loop ik stage. Dit doe ik tot 4 april in
groep 3 & 4. Na de meivakantie begin ik in groep
5 & 6. Tot nu toe heb ik het heel erg naar mijn
zin. Ik heb verplichte opdrachten van de pabo,
daarnaast geef ik ook nog extra lessen. In mijn
vrije tijd sport ik graag, dit doe ik op de
sportschool. Ook houd ik van lezen en tekenen.
Heeft u nog vragen, kom dan gerust langs.

Op 3 april zullen de kinderen van groep 3-4 een
lenteviering verzorgen. De kinderen treden op en
laten u graag zien wat de lente voor hen betekent
en waar zij in de klas zoal mee bezig zijn. U komt
toch ook?

Nieuws van ‘De kwakende
kikkers’
21 maart 2019; De tweede dag van de Lente!
Een heerlijke drukke tijd voor de kikkertjes van
groep 3 en 4. We hebben al weer veel leuke
activiteiten gehad in onze klas.
Vlak voor de voorjaarsvakantie vierden we het
Letterfeest. Groep 3 kent alle letters van de
methode en 12 februari hebben we daar een
echte feestmiddag van gemaakt.
Met lettersoep, een letterspeurtocht en een
letterspel. Groep 4 heeft dit feest lekker
meegevierd.
Vorige week 11-15 maart hadden we de ‘week
van de gezonde jeugd’. Er was extra aandacht
voor gezond eten en gezonde tussendoortjes en
als het even droog was tussen de buien door, dan
liepen we met elkaar ‘the daily mile’. Een
kwartiertje rennen rond de school.

Even voorstellen -2
Hoi! Ik ben Jeroen, ik ben 20 jaar en woon in
Assen én in Veenhuizen. Ik hou erg van
voetballen en geef ook voetbaltraining bij mijn
plaatselijke voetbalclub. Ik loop iedere donderdag
rond in groep 7/8 en later dit schooljaar ga ik
naar groep 1/2. Dit moet ik doen voor school,
want ik studeer namelijk de pabo op de
Hanzehogeschool in Groningen! Het is mijn
eerste jaar, dus kan hier op school weer
ontzettend veel leren. Hier heb ik het daarom
ook erg naar mijn zin en kijk uit naar de
donderdagen die nog gaan komen!

12 maart kregen we tennisles van een echte
tennistrainer Winand. Op 9 april is de vervolgles.
Er zitten al echte tennistalentjes in onze groep.
Deze week is stagiaire juf Dione in onze groep.
Wij vinden dat heel gezellig allemaal.
Juf Dione heeft al een paar goede en leuke lessen
gegeven.
19 maart kregen we ‘veurlezers’ in de klas, die
het Drents in alle groepen van de school kwamen
promoten. De kinderen waren zeer geboeid door
de mensen van het ‘huus van de taol’.
20 maart kwam mevrouw Tineke van de
bibliotheek langs. Ze had Botje Bij meegenomen.
Dit was een leuke activiteit waarbij
geprogrammeerde robotbijen en boeken een rol
speelden. Dit was een interessante les.
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Een paar dagen daarna heeft onze groep de eer
om het Lentefeest te presenteren.
Dit is op woensdag 3 april om 8.30 uur in de
gymzaal. We laten leuke liedjes horen, spelen
toneelstukjes en vertellen alles wat we weten
over de kikker. De kinderen zijn elke dag druk aan
het oefenen. We hopen dat u allemaal komt
kijken!! Wíj hebben er zin in!
Vlak voor de meivakantie vieren we samen met
de hele school het Paasfeest.
Ook daarvoor gaan we nog liedjes leren. Onze
groep houdt van zingen. Elke week hebben we
op donderdagmiddag muziekles van juf Minka.
Mocht u na deze opsomming twijfelen of er nog
wel gewerkt wordt in de klas???
Ja, we zijn ook nog gewoon elke dag aan het
lezen, rekenen, schrijven, gymmen, tekenen,
knutselen, buitenspelen ….enz. Knap he?
Groeten van de kwakende kikkers.

Ook doen we mee met ‘de week van de boer’.
We gaan een koeienboerderij bezoeken en kijken
bij de tractors van de familie Roeters.
En als u denkt dat dit alles is?
Nee hoor, we zijn heel hard aan het oefenen met
de liedjes voor de schoolkerkdienst van zondag
31 maart. De kinderen zingen tijdens de
bijbelessen al enthousiast mee met de vrolijke
liedjes. We hopen veel kinderen en hun ouders in
de kerk te ontmoeten.
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Belangrijke data
18-29
maart
22 maart

Weken van de “boer”

25 maart

K&C groep 1/2:
Fluitje van een cent
K&C groep 5/6:
Workshop “Moderne dans”
Juf Annet jarig!

28 maart
29 maart
31 maart
2 april
3 april

Pannenkoekendag

- Schoolkerkdienst
- Ingang zomertijd
De grote Rekendag

4 april

8:30 uur:
Lenteviering groep 3/4
Theoretisch verkeersexamen
groep 7/8
K&C groep 5/6:
Workshop “Moderne dans”
8:30 uur: koffie-uurtje

5 april

Schoolfotograaf

5 april

Vergadering
Identiteitscommissie
Deze week:
Oudergesprekken
Scholenvoetbal jongens groep
7/8
19:00 uur : overleg hulpouders
voor timmerklussen en
pleinonderhoud
19:30 uur: MR vergadering

4 april
4 april

8 april
8 april
9 april

9 april
10 april
10 april
11 april
12 april

Praktisch verkeersexamen
groep 7/8
Scholenvoetbal meisjes groep
7/8
Oudergesprekken broertjes en
zusjes
Koningsspelen voor alle
groepen in Norg
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Scoor een Robotvoetballer!
Op vrijdag 29 maart kan je in Bibliotheek Roden een echt bewegende robotvoetballer maken. Deze
robotvoetballer maak je van verschillende materialen en kan je het rugnummer van je favoriete voetballer
geven.
We starten op 3 verschillende momenten, om 14.00, 15.00 en de laatste groep om 16.00. Wil je meedoen?
Geef je dan op door langs te komen in de bibliotheek of mail naar info@bibliotheekroden.nl of bel naar
088-0128245. Geef je naam en contactgegevens door en laat weten op welk tijdstip je komt. Maar let op,
Vol=Vol! Deze activiteit is gratis en een lidmaatschap van de Bibliotheek is niet verplicht.
Bibliotheken Noordenveld en FC Groningen werken samen met de actie Scoor een Boek! om het plezier in
lezen te vergroten. De leerlingen van groep 5 en 6 gaan binnen 10 weken zoveel mogelijk boeken lezen en
scoren hiermee stickers. Tijdens het fluitsignaal op 17 mei wordt bekend gemaakt hoeveel boeken er zijn
gelezen en welke school de meeste boeken heeft gescoord!
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