Nr. 17 13 juni 2019

Geslaagde teamdag
Afgelopen week stond onze jaarlijkse teamdag
op het programma. ’s Ochtends hebben we een
PCM-training gevolgd. Met Process
Communication zijn we ingegaan op onze
communicatievoorkeur, wat je motiveert, hoe we
de voorkeuren van anderen herkennen, wat voor
stress zorgt en hoe je miscommunicatie omzet in
effectief contact.
’s Middag hebben we genoten van een heerlijke
lunch en hebben we het spel ‘Wie is de Mol’
gespeeld. Het was een nuttige zinvolle en
geslaagde dag!

E-waste race voor groep 7/8
Doel gemeente Noordenveld 2020: Maximaal 100
kilo restafval per inwoner per jaar!
Alleen door ons afval goed te scheiden kunnen
we deze doelstelling samen realiseren. Dus ook
het scheiden en laten recyclen van oude
elektronische apparaten, ook wel e-waste
genoemd. Dit draagt bij aan een duurzamere
wereld en is beter voor het milieu.
Met de E-waste Race maken we kinderen bewust
van de bijdrage die zij kunnen leveren aan een
duurzamere wereld. In samenwerking met Virol,
de gemeente Noordenveld en Weee Nederland
organiseren wij de E-waste Race Noordenveld.
Het project bestaat uit een interactieve gastles
over grondstoffen, elektronisch afval en het
belang van hergebruik en recyclen en een
inzamelactie van vier weken (27 mei t/m 21 juni)
buiten schooltijd, waar de groep het als team
opneemt tegen negen andere scholen uit de
regio om e-waste in te zamelen.

Groep 1 t/m 4 op 1 en 5 juli vrij!
Op maandag 1 en vrijdag 5 juli staan er
margedagen gepland. Leerkrachten gaan dan aan
de slag met de administratieve taken, zoals
handelingsplannen en rapporten. Voor de
midden– en bovenbouwgroepen betekent dat
dat er op maandag 1 juli een
onderbouwleerkracht voor de groep staat.
Kinderen van groep 1 tot en met 4 zijn deze
dagen vrij.

Dus heeft u nog defecte en verouderde
elektronische apparaten met een stekker of een
batterij die moeten worden weggegooid? Wij
gebruiken ze graag voor de
e-waste race.
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Meester- en juffendag
Op 26 juni vieren we de verjaardagen van alle
teamleden tijdens de de meester- en juffendag.
Wilt u uw zoon/ dochter een euro meegeven,
zodat we voor iedere meester en juf een
kleinigheidje kunnen kopen?

Kunst- en Cultuurmenu
ABC- klassenposter (groep 3/4)
Groep 3&4. ABC klassenposter is een workshop
door Held & Bloem voor groep 3 en 4 waarbij de
kinderen hun eigen alfabetposter maken.
Deze workshop van 1,5 uur start met een les over
typografie en het maken van ‘dubbele letters.’ Dit
zijn letters met buitenlijnen, die dus binnenin de
letter ruimte hebben.
Nadat de kinderen hebben geoefend in het
maken van deze lijnen, vormen, nummers en
letters, krijgt elk kind een eigen letter. Die letter
is hun verantwoordelijkheid.

Door middel van een schrijfoefening, spel en
voordracht komt spoken word tot leven.
Pieter Roelfconcert (groep 7/8)
‘Onderzoek wijst uit dat het gezin en de school
bepalende factoren zijn bij de eerste
kennismaking met klassieke muziek. Het Noord
Nederlands Orkest (NNO) en Stichting Albino
(voorheen Stichting Pieter Roelf) namen om die
reden in 1999 het initiatief om de leerlingen van
de groepen 7 en 8 van onze school uit te nodigen
voor de educatieve Pieter Roelf Jeugdconcerten.
De leerlingen komen op deze wijze op een
aangename en leerzame manier met klassieke
muziek in aanraking, maken kennis met een
symfonieorkest en brengen een bezoek aan een
concertzaal. Het NNO brengt op een
toegankelijke en speelse wijze een uitdagend
muzikaal programma. Door een theatraal
element toe te voegen, wordt de
toegankelijkheid voor kinderen extra vergroot.

Ze maken deze letter in het groot op de manier
zoals ze dat uitgelegd hebben gekregen. Deze
letters worden weer ingekleurd en geïllustreerd
door de kinderen, het liefst met afbeeldingen die
te maken hebben met hun letter.
Terwijl de kinderen hun letter afmaken gaan ze
ook op de foto. De greenscreen fotostudio is
namelijk al opgezet en daar worden de kinderen
gefotografeerd terwijl ze hun letter fictief
vasthouden, er op zitten, er aan hangen, etc. Dan
wordt ook een foto genomen van hun letter.
Literatuur: Spoken word (groep 5/6)
Performer Cissy Gressmann gaat in de klas aan
het werk met een populaire vorm van poëzie;
Spoken word, oftewel gesproken woorden, kan
over alle mogelijke onderwerpen gaan. Vaak wil
de verteller een boodschap overbrengen over iets
wat speelt in de wereld of iets heel persoonlijks.
Soms gaat dit in de vorm van een gedicht met
rijmwoorden, soms gaat het op de maat van de
muziek, soms wordt het half gesproken en half
gezongen, maar altijd wordt er aandacht besteed
aan de performance.

Koffie-uurtje op donderdag 20 juni 14:30 uur!
In eerste instantie stond het laatste koffie-uurtje
in de agenda voor dinsdag as. Deze is verplaatst
naar donderdag 20 juni om 14:30 uur. We zien u
graag rond die tijd voor een lekker kopje koffie/
thee!
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Nieuws van de dappere dolfijnen

-Dat we mee hebben gedaan aan het project
“Scoor een boek” In de klas hebben we veel
boeken gelezen. Voor elk gelezen boek mochten
we een sticker plakken op een poster. Als
afsluiting van het project zijn we naar Leek
geweest. Daar hebben we allemaal sportieve
spelletjes gedaan.

Weten jullie dat
-Juf Dione bij ons in de klas stageloopt en al
verschillende lessen heeft gegeven, onder andere
over de slak. We hebben zelfs een slakenrace.
-Dat we een bezoek hebben gebracht aan de
Coöp in Norg en in de winkel hebben we
opdrachten gedaan over voeding.
-In de techniekweek hebben we een bezoek aan
de brandweer in Norg gebracht?
We mochten met behulp van de knipschaar een
auto openknippen en natuurlijk mochten we ook
blussen met de brandweerslang. We weten nu
dat de brandweer veel technieken gebruikt in
hun dagelijks werk. Al met al was het een
leerzame ochtend en wie weet zitten er wel
toekomstige brandweermannen of vrouwen
tussen. De toekomst zal het uitwijzen.

-Wist je dat we de wissellijsten in de hal van de
school hebben gevuld met onze mooie
kunstwerken.
-We op schoolreis gaan naar Duine Zathe in
Appelscha. We gaan ook rijden in het
verkeerspark en als we goed rijden misschien wel
een rijbewijs krijgen. We hebben er heel veel zin
in!
-Dat de goudvissen in de meivakantie uit logeren
zijn geweest bij Lauren in Haulerwijk.

-Voor moederdag hebben we een boekenlegger
gemaakt. En wat we voor vaderdag gaan maken
blijft nog een geheim.
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-Dat we muziekles hebben gehad van meester
Pieter. We speelden trompetten, klarinetten en
trombones. We hebben spelenderwijs de
basisvaardigheden van het blaasinstrument
geleerd en kennis gemaakt met de blaasmuziek.
In de vierde les hebben we onze geleerde
kunsten getoond aan de kleuters.

Belangrijke data
16 juni

Vaderdag

17 juni

20 juni

K&C: groep 3/4
ABC-Klassenposter
K&C: groep 7/8
Pieter Roelf Concert
14:30 uur:Koffie-uurtje

21 juni

Einde project E-waste

21 juni

Dode Hoek project

24 juni

MR/OV vergadering

26 juni

Meester- en juffendag

27 juni

Schansinfo 18

28 juni

Schoolreis groep 5/6

17 juni

-We elke vrijdag een vraag krijgen van juf. En
onze wereldkaart al aardig wordt gevuld.
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Festival Roden Proeft
Graag uw aandacht voor de flyer die meegestuurd is als bijlage.

Persbericht
Assen, 15 mei 2019
Koningin Máxima bij ondertekening Muziekakkoord Drenthe Hare Majesteit Koningin Máxima is, als
erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, op donderdag 20 juni getuige van de ondertekening van
Muziekakkoord Drenthe in theater De Tamboer in Hoogeveen. In Muziekakkoord Drenthe beloven scholen,
culturele instellingen, pabo’s, gemeenten en provincie zich de komende jaren in te zetten voor meer en
beter muziekonderwijs op de basisscholen in Drenthe. Muziekakkoord Drenthe is onderdeel van Méér
Muziek in de Klas Lokaal, een landelijk programma dat ervoor moet zorgen dat alle kinderen op alle
basisscholen in Nederland structureel muziekonderwijs krijgen. Ook ambassadeur Méér Muziek in de Klas
Ilse DeLange is aanwezig.
Feestelijke start De ondertekening van Muziekakkoord Drenthe wordt gevierd met het lied Doe je mee van
de Drentse zangeres Martijje dat door 500 leerlingen van basisscholen in De Tamboer wordt gezongen. De
kinderen vertegenwoordigen
allemaal één van de Drentse gemeenten. Verder is er een feestelijk programma met optredens van
verschillende schoolklassen en het talentvolle koperkwintet Vieve Brass. Ook singer-songwriter en Hit the
North-talent Daisy uit De Wijk en Robin Tinge, de 15-jarige finalist van Voice Kids staan op het podium.
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Aansluitend bezoekt Koningin Máxima het Rijdend Atelier van Stichting Instrumentendepot Leerorkest. Het
depot leent instrumenten uit aan muziekonderwijsinitiatieven, zoals Leerorkesten, in heel Nederland. Het
Rijdend Atelier wordt gebruikt voor het transport van de instrumenten, maar ook voor reparatie en
onderhoud. Ouders en leerkrachten krijgen workshops om zelf in het onderhoud en de reparatie te
voorzien.
Muziekakkoord Drenthe Muziekakkoord Drenthe laat zien hoe het muziekonderwijs de komende jaren een
plaats krijgt op de 292 Drentse basisscholen en geeft de gemaakte afspraken weer van de samenwerkende
partijen. In het Muziekakkoord staat dat de ruim 40.000 leerlingen van groep 1 tot en met 8 de kans
moeten krijgen hun muzikaliteit te ontdekken op het gebied van zingen, spelen, bewegen op muziek,
luisteren naar muziek en het vastleggen en ontwerpen van muziek. Leerkrachten vergroten de komende
jaren hun vaardigheden op het gebied van muziekonderwijs door samen te werken met vakdocenten of
vakspecialisten.
Méér Muziek in de Klas Lokaal November 2017 werd het eerste convenant Méér Muziek inde Klas getekend
in de stad Groningen. Daarna volgden nog convenanten in o.a. Zeeland, Limburg, Friesland en De Liemers.
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