Veenhuizen, 27 september 2018
Beste ouders,
Wat hebben we allemaal kunnen genieten van afgelopen dinsdagavond. Wat was het een genot om
te zien dat uw kinderen, u informeerden over de inhouden die in de groepen wordt aangeboden.
In deze nieuwsbrief ziet u diverse foto’s die een goed beeld geven van deze mooie avond.
We waarderen ook dat u met zo velen de avond bezocht.
Nu hopen we ook u wederom in groten getale te zien op donderdag 11 oktober a.s. op onze
ouderavond. Verderop in de nieuwsbrief kunt u een vooraankondiging zien. We doen erg ons best om
de inhoud aan te laten sluiten bij de behoefte van een update van de ontwikkeling van ons
kindcentrum. Ook kunt u op dat moment het DO, definitief ontwerp van de nieuwbouw inzien. In
november wordt het DO voorgelegd aan het college in Roden.
Inmiddels zit iedereen in de klas goed op zijn plek en zijn de diverse oudercommissies ook opgestart.
Fijn dat u zich allemaal zo in wil zetten voor ons.
Ook het team heeft de smaak te pakken en leren zelf ook bij. Vorige week woensdag hebben we een
teamscholing Dalton gehad, waarna we de dag erna geïnspireerd de werkvloer betraden. Ook de
plusgroep is gestart en vanmiddag is de eerste leerlingenraad geweest.
We hopen dat u als ouder ook terug kunt kijken op prettige kennismakingsgesprekken met de
leerkrachten.
Kortom, een prachtige oogst van de eerste weken.
Namens team SPEEL en LEER,
Aukje Oldekamp

IDENTITEIT en INHOUD
Graag wil ik u, mede namens de Identiteitscommissie op de hoogte houden van de thema’s die
behandeld worden in de levensbeschouwelijke vormingslessen, de HVO en de GVO lessen.
We werken met de methode Trefwoord. Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s.
De afgelopen weken werd er gewerkt over ‘presteren’, in dit thema leren de kinderen welke
betekenis presenteren voor mensen heeft. Ze ontdekken dat presteren waardevol kan zijn omdat je
iets tot stand hebt gebracht waarmee je een stap verder komt. Deze week ronden de groepen dit
thema af.
Vanaf volgende week wordt er gewerkt over ‘pakken’. In dit thema worden de kinderen zich bewust
van de menselijke neiging om zich dingen toe te eigenen. Ze woorden uitgedaagd vragen te stellen
naar de betekenis van bezit en naar de manier waarop de mens iets tot zijn eigendom maakt.
PBS en LEREN
Tijdens schoolweek 3 is er aandacht besteed aan ‘hoe ga je naar het toilet’, waarin besproken wordt
wat gewenst gedrag is en deze week staat in het teken van ‘het plaatsen van de fietsen in het
fietsenhok’, dit passend bij de actualiteit. Het fietsenhok staat er gelukkig elke dag, kleurrijk bij.
Volgende week staat de les van ‘naar de pleinwacht om hulp te vragen’, op het programma.
Fijn om zo met elkaar te werken aan een positieve sfeer in ons kindcentrum.

DIT en DAT vanuit de groepen

DIT en DAT groep 1 en 2
We gaan alweer vier weken naar school. Met veel plezier starten we iedere ochtend in de kring. We
zingen liedjes over “goede morgen allemaal en welke dag is het vandaag”. Tijdens de kring is er tijd
om kort iets te vertellen of een verhaal uit Trefwoord. Langzamerhand pakken we de routines op in
de klas. Zoals bijvoorbeeld, vinger opsteken, als je naar de wc wilt doe je een ketting om, kwastjes
wassen we af voordat ze in de kast komen. Op dit moment leren we “ik zit recht op mijn stoel” gaat
dat goed? Dan verdienen de kinderen een sticker. Wat zijn we blij met meester Gerard- Jan, iedere
maandagmorgen geeft hij gymles, dan kunnen we klimmen, klauteren en nog veel meer. Op
vrijdagmorgen geeft juf Margriet gymles.
Iedere maandag komt de stagiaire, Johanna, bij ons in de klas. Zij studeert aan de Pabo. Fijn dat je er
bent Johanna, we wensen jou een goede, leerzame tijd bij ons in de klas en op school. Op de website
van onze school vindt u foto’s van de afgelopen weken. Heel erg leuk was de natuur- beleefochtend. Dat we veel geleerd en gedaan hebben is goed aan de foto’s te zien. Oma van Dilan,
bedankt voor de hele leuke, leerzame ochtend! Iedere laatste vrijdag van de maand mag uw kind
speelgoed meenemen naar school om te laten zien en om mee te spelen. Aanstaande vrijdag, 28
september, is de eerste keer. Binnenkort starten we met groepsdoorbrekend taalonderwijs voor de
peutergroep tot en met groep 3. De kinderen krijgen op hun niveau taal aangeboden. U wordt
hierover nog geïnformeerd. Woensdag 3 oktober komt Loes ten Brinke bij ons in de klas een
ochtendje meedraaien. Leuk dat je komt Loes! We zetten er een stoeltje bij. U ziet dat het schooljaar
helemaal van start is en er veel te melden valt. Heeft u een vraag of een opmerking? U bent altijd van
harte welkom om even langs te komen na schooltijd.
DIT en DAT groep 3
De eerste 3 weken van het nieuwe schooljaar zitten er alweer op en wat hebben we al veel geleerd.
We kennen al woordjes als ik, kim, sim, kip, aap en raak. Met de letters van deze woorden kunnen
we al heel veel nieuwe woorden maken en deze schrijven, stempelen of op de letterdoos leggen. Ook
lezen we al in een echt leesboekje. En wat gaat dat goed!!!!!!! Op dinsdag en donderdag helpen de
kinderen van groep 6 ons met lezen. Dat is erg fijn.
Natuurlijk doen we ook nog andere dingen dan lezen. We rekenen, schrijven, knutselen, gymen en
leren over dieren die uit een ei komen. Gelukkig was het de afgelopen weken ook nog lekker weer en
hadden we nog tijd om buiten te spelen. Ook hebben we in de klas nog tijd om te spelen in de
hoeken en spelletjes te doen want dat missen we best een beetje.
Wat een fijn begin van het schooljaar en wat een fijne en gezellige groep 3. De juffen zijn erg
tevreden.

DIT en DAT groep 4/5
Inmiddels is het alweer de vierde week. Wij zijn fijn gestart, hebben onze zomervakantie avonturen
gedeeld en door middel van leuke, kennismakingsspelletjes elkaar weer goed leren kennen.
Juf Brenda kende de kinderen nog niet zo goed, maar is inmiddels geslaagd voor de namentest. Ze
moest één keer trakteren, omdat ze toch wel wat foutjes maakte door verkeerde namen te noemen,
maar inmiddels houden ze haar niet meer voor de gek.
Naast dat we weer fijn zijn begonnen hebben we ook kennis gemaakt met nieuwe vakken. Staal (taal
en spelling) vinden de kinderen erg leuk en ook wereldoriëntatie vindt groep 5 erg interessant.
Op maandag hebben we AMV, muziek van meester Pieter. Hij heeft ons meegenomen naar de jungle,
het Carnaval van de Dieren.
En natuurlijk niet te vergeten de leuke gymlessen van meester Gerard Jan en juf Brenda.
Op vrijdagochtend starten we de dag met “doe vrijdag”. Op een actieve manier, leerzame activiteiten
uitvoeren zoals lezen, spelling of rekenen. De eerste doe vrijdag viel goed in de smaak, erg leuk!
Hoe het verder met ons gaat laten wij u weten in de volgende DIT en DAT.
DIT en DAT groep 6/7
Ook dit schooljaar zullen we u via de DIT en DAT weer op de hoogte houden van het reilen en zeilen
in de klas. Dit jaar is er voor het eerst een groep 6/7 op SPEEL en LEER. En wat voor één! Een hechte
klas waar een goede onderlinge sfeer is. Dit jaar met 2 nieuwelingen; Arwen en juf Ellen. Arwen is al
helemaal gewend in de groep, het is alsof ze er altijd is geweest. Juf Ellen leert de leerlingen steeds
beter kennen, maar moest wel even wennen aan de lesstof van groep 6/…Gelukkig redt zij zich
inmiddels aardig.
Als kennismakingsoefening (en leuk tussendoortje) hebben we laatst allemaal iets bijzonders over
onszelf opgeschreven. Juf las de briefjes voor en de kinderen mochten raden van welke ‘vreemde
vogel’ dit briefje was. Zo kwamen we erachter dat we iemand in de klas hebben van wie het haar
maar steeds blonder wordt…en we hebben een leerling die graag naturel chips met ketchup
eet….iemand die koeien heeft gespaard, iemand met een moedervlek in de vorm van een vlinder en
zelfs iemand die drie gaten in zijn/haar hoofd gehad heeft!
Afgelopen maandag hadden wij een bijzondere bezoeker. Massimo, een echte verhalenverkoper
kwam met zijn koffer vol verhalen van alles vertellen over de geschiedenis. De kinderen hebben
genoten! Jenneke moest zelfs even goed nadenken of deze meneer wel écht honderden jaren oud
was, zo overtuigend was hij…
Volgende week dinsdag gaan we met de klas ook weer de geschiedenis in. We brengen dan een
bezoek aan het gevangenismuseum, waar we gaan ervaren hoe het 200 jaar geleden was om als
Amsterdams weeskind in Veenhuizen te leven. De kinderen hebben hier een introductieles over
gehad en waren enorm betrokken en geïnteresseerd.
Volgende vrijdag staat er nog een uitje gepland (jaja, het houdt niet op) naar het TT-circuit in Assen.
De kinderen zullen dan iets later thuis zijn dan gewoonlijk, omdat het programma in Assen eindigt
om 15.00 uur.
Naast alle uitjes wordt er natuurlijk ook hard gewerkt aan onder andere rekenen, spelling, taal en
Engels. De kinderen mogen tegenwoordig ’s morgens zelf kiezen of ze in de klas willen werken of op
het leerplein. Het leerplein bestaat uit werkplekken in de centrale ruimte midden in school. De
kinderen moeten hier zelfstandig werken. Dit gaat hartstikke goed! Op naar de rest van het
schooljaar!
We zijn inmiddels een week verder en de kinderen uit groep 6/7 hebben al genoten van de meeste
uitjes.

DIT en DAT groep 8
De eerste 3 weken zitten er op! We zijn voortvarend gestart. De kinderen weten gelukkig al (nog) een
heleboel regels van vorig jaar en werken ontzettend goed. Ze hebben trouw elke week de map en
agenda mee en dat werkt prima.
De eerste toetsen van rekenen, spelling en Engels zijn al geweest. Tijdens de informatieavond
volgende week zal uw kind zelf laten zien wat we allemaal nog meer doen in groep 8. Ze leren
namelijk ook programmeren. Daarnaast werken ze aan een portfolio en kiezen vaak hun eigen
werkplek. Dat kan buiten het lokaal op het leerplein.
Het eerste uitje staat gepland voor volgende week vrijdag. We gaan samen met groep 6 en 7 naar het
TT circuit. Verdere informatie staat in een eerder bericht. Houdt u er rekening mee dat de kinderen
iets later thuis zullen zijn?
Ook hebben we iemand gekozen die namens onze klas deelneemt in de leerlingenraad. De kinderen
in de leerlingenraad vertegenwoordigen de klas en denken mee met zaken die de kinderen op school
aangaan. Het is Renske geworden! Wij denken dat jij dat heel goed kan!
Belangrijke post voor het voortgezet onderwijs plaatsen wij ook op mijnschool. Houden jullie dit goed
in de gaten? Open dagen starten straks al in november.
We maken er met elkaar een leuk jaar van!
Ps we hebben al een hele leuke kamp locatie! De datum staat in de agenda op MijnSchool!
Juf Lia en juf Kim
DIT en DAT vanuit de school
Korfbaltoernooi
Vorige week woensdagmiddag hebben twee teams van SPEEL en LEER meegedaan aan het
schoolkorfbaltoernooi. De deelnemende kinderen hebben allemaal genoten en groep 4 heeft zelfs
een mooie eerste plek heeft behaald!
Wel is het goed om even terug te kijken op de organisatie en communicatie,
Wij hebben van meerdere ouders begrepen dat de communicatie over deze dag onduidelijk was. Wij
vinden dit erg vervelend en we zullen gaan kijken hoe het een volgende keer anders kan.
Voor ons was de organisatie ook lastig. De bekendmaking van de mogelijkheid tot deelnamen aan
het toernooi was erg kort op het daadwerkelijke toernooi, waardoor er kort de tijd was om alles
(goed) te regelen. We kregen zelfs enkele dagen van tevoren nog organisatorische veranderingen
door en waren er kinderen die zich hadden opgegeven en zich later weer afmeldden.
Daarnaast was het toernooi buiten schooltijd gepland, op een moment waarop wij zelf een
teamscholing hadden. Er konden dus geen leerkrachten met de kinderen mee en wij moesten alles
overdragen aan ouders.
Kortom, de kinderen hebben genoten en de ouders die hebben geholpen willen we graag bedanken.
Als school gaan we kijken hoe we de opgave en organisatie van eventuele evenementen in de
toekomst beter kunnen regelen.

Verandering
Onze collega Joke de Leeuw is (zoals in juli aangegeven) dit jaar twee dagen gaan werken voor OBS ’t
Spectrum in Peize, de andere twee dagen bij ons. Joke werkt op onze school niet in een groep. De
situatie is wat veranderd bij ’t Spectrum. Daar wordt gezocht naar een nieuwe directeur. Joke is
gevraagd om de directietaken voor vier dagen per week waar te nemen tot de nieuwe directeur
aangesteld is. In goed overleg met OPON en CKC Drenthe (bovenschoolse directies) en de MR
hebben we het volgende afgesproken:

- Joke gaat met ingang van 1 oktober voor drie dagen per week aan de slag voor ’t Spectrum;
- Andere SPEEL en LEER collega’s zijn bereid om tijdelijk de taken van Joke over te nemen en worden
hiervoor uitgebreid in hun werktijdfactor.
- Haar vierde dag werkt zij nog voor onze school tot hier een goede invaller voor is gevonden. Wij
streven naar kwaliteit, stabiliteit en en continuïteit.
- Joke is o.a. verantwoordelijk voor de plusgroep, deze zal ook zijn wekelijkse frequentie blijven
behouden.
Het is een prachtig uitdaging voor Joke, passend bij haar ambitie en voor ons even tijdelijk puzzelen
om de continuïteit te behouden.
Op deze manier hebben we een lastig probleem goed opgelost en gaan er vanuit u voldoende te
hebben geïnformeerd.

VOORSTELLEN en KENNISMAKEN
Ineke van den Berg
Mijn naam is Ineke van den Berg en dit schooljaar zal ik de lessen HVO op de woensdagochtend op
school verzorgen.
Ik ben moeder van twee kinderen, een dochter van zeventien en een zoon van dertien jaar, samen
met hen woon ik in Assen. Naast HVO-docente ben ik ook sport- instructrice op een sportschool in
Assen, een ideale combinatie, en beide beroepen oefen ik dan ook met veel plezier uit.
Ik hoop er samen met de leerlingen een gezellig en leerzaam schooljaar van te maken.
Sinds deze week hebben we ook twee stagiaires. Juf Johanna in groep 1 / 2 en meester Patrick in
groep 4 / 5. In de volgende nieuwsbrief stellen zij zich voor.

PRAKTISCH en HANDIG

Vooraankondiging ouderavond ‘Proeverij van
schoolontwikkeling’
Heel graag heten we u op donderdag 11 oktober a.s om 19.30 uur van harte welkom.
Tijdens deze avond willen we u graag vertellen over al onze ontwikkelingen op ons kindcentrum. Het
is een avondvullend programma, met diverse onderdelen die we u allemaal van harte aanbevelen.
Exacte eindtijd en uitnodiging voor op de koelkast ontvangt u volgende week.
Hieronder alvast een voorproefje met onderwerpen die o.a. gepresenteerd worden:
-

Presentatie visie Kindcentrum SPEEL en LEER
IKC, Integrale kindcentrum ontwikkeling; hoe werken opvang en onderwijs samen in
het belang van onze kinderen
Dalton; welke stappen hebben we gemaakt en waar werken we naar toe
PBS; Positive Behavior Support: welke stappen zijn er gemaakt, hoe geven we het vorm
en waar werken we naar toe
Nieuwbouw: presentatie van DO (definitief ontwerp)
ICT: hoe werken we op school en wat zijn de mogelijkheden voor thuis

-

ID: de Identiteitscommissie vraagt om input van ouders, over hoe onze identiteit als
Samenwerkingsschool nog beter vorm te geven
MR: presenteren van het jaarverslag.

We sluiten de avond in ieder gravel af onder het genot van een drankje.
We hopen u allemaal te ontvangen.



Volgende week woensdag 3 oktober wordt om 8.30 uur, de Kinderboekenweek geopend op
het voorplein. De kinderen mogen buiten blijven en u bent van harte welkom om bij deze
opening aanwezig te zijn.
In de vorige nieuwsbrief stond al wat informatie over de boekenmarkt. De boekenmarkt is
donderdagmiddag 4 oktober van 14.00 tot 14.30 uur. Waarschijnlijk heeft u uw kind(eren) er
al over gehoord. De kinderen mogen thuis boeken verzamelen en verkopen op school voor
kleine prijsjes tot maximaal €2,-. Daarnaast kunnen ze natuurlijk ook boeken kopen van
elkaar. Wanneer uw kind aan de verkoop meedoet, wilt u dan de boeken ’s ochtends
meegeven met eventueel een prijskaartje erop? Dan kunnen ze voor 14.00 uur hun
‘kraampje’ klaarzetten. Uiteraard is iedereen welkom om rond te kijken (opa’s, oma’s,
broertjes, zusjes enz). Uw kind mag die dag een klein bedrag mee naar school om boeken te
kopen. Als u zelf langskomt, kunt u met uw kind samen rondlopen en eventueel boeken
kopen.
De Kinderboekenweek sluiten we met alle groepen gezamenlijk af.



Volgende week ontvangt u via MijnSchool een bericht over de informatiekaart. In dit
document kunt u alle praktische informatie terugvinden over onze school.
De agenda van MijnSchool is ingevuld. Diverse data zijn bekend. U kunt ze overnemen in uw
eigen agenda.
Privacywetgeving: in het kader van de nieuwe wet, zijn we verplicht als kindcentrum u als
ouder ieder jaar te vragen om toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal.
We willen u vragen het formulier per kind in te vullen en uiterlijk 27 september bij de eigen
leerkracht in te leveren. Mocht u het nog niet ingeleverd hebben, wilt u het formulier dan
a.s. maandag meegeven?




DIT en DAT vanuit CKC
Oproep Boshuis sessie voor ouders
Deze week wordt de eerste boshuis sessie gehouden voor personeelsleden. Per generatie worden
collega’s uitgenodigd mee te denken over het aantrekken en behouden van deskundig personeel.
Wat zijn de energiegevers en wat zijn de energievreters in het onderwijs/ de opvang?

Hoe kunnen we een aantrekkelijke werkgever zijn?
Op 7 november 2018 organiseren wij een vergelijkbare sessie voor ouders/verzorgers! Het CvB hoort
namelijk graag van ouders hoe zij tegen het onderwijs / de opvang aankijken en dan met name vanuit
CKC Drenthe. Wat zijn hun belangen en wensen? Wat vinden zij tegenwoordig de kern van goed
onderwijs / goede opvang? Waar moet CKC Drenthe toonaangevend in zijn?
De visie van CKC Drenthe is ‘Jij wordt gezien’. Dat geldt ook voor ouders/verzorgers. Ze krijgen de
mogelijkheid om hun stem te laten horen en een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het
strategisch beleidsplan vanaf 2019/2020.
Ouders kunnen zich aanmelden via www.aanmeldenckcdrenthe.nl We gaan uit van 1 ouder per
kindcentrum, maar wie namens een kindcentrum met z’n 2-en wil komen, is ook van harte welkom!
Aanvullende gegevens:
Landhuis Rikus, Hoofdstraat 10, Eext
Inloop vanaf 14.45 uur.
Programma van 15.00 – 19.00 uur.
Voor een broodmaaltijd wordt gezorgd.

NIEUWS VANUIT HET DORP OF OMGEVING

André Kuipers in Theater DNK in Assen
Op woensdag 3 oktober komt André Kuipers naar Theater DNK in Assen. Een leuke en inspirerende
middag voor alle leerlingen van de basisschool.
Graag nodigen wij uw leerlingen uit om samen met André Kuipers mee te reizen naar de wereld van
wetenschap en techniek.
Als ambassadeur van het Techniekpact heeft astronaut André Kuipers een missie: zoveel mogelijk
jongeren interesseren voor wetenschap en techniek!
Techniek is al overal om ons heen en de technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat uw
leerlingen in de toekomst steeds meer hiermee te maken krijgen.
Daarnaast zijn de vaardigheden die binnen wetenschap en techniek aan bod komen waardevol voor
de ontwikkeling van een leerling.
Het programma ziet er als volgt uit:
14.15 uur Ontvangst
14.45 uur Aanvang programma
16.15 uur Einde
Voor deze activiteit vragen wij een kleine bijdrage; € 2,50 per kind, dit is inclusief een drankje en
diverse lekkernijen.
Via deze link: https://sites.rabobank.nl/assen-nd/Space4Kids kunt u zich aanmelden. Het bedrag van
€2,50 per ticket wordt automatisch geïncasseerd van uw rekening. Na uw aanmelding krijgt u een
bevestiging met daarin uw ticket(s). Let op er zijn een beperkt aantal tickets beschikbaar, vol=vol.

PERSBERICHT
___________________________________________________________________________________________

WEEK VAN DE OPVOEDING 1 t/m 7 oktober 2018
Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk maar soms best lastig. Ouders én professionals
die te maken hebben met opvoeden staan er niet alleen voor. Ouders, medeopvoeders en
professionals ontmoeten elkaar en wisselen gedachten uit. Het gaat om het bewust worden en
uitspreken van opvoedvragen en vragen rondom het ouderschap die veel ouders hebben. Wat is een
goede opvoeding? Wat vind je belangrijk in het ouderschap en wat doet het met je.
In de week van 1 t/m 7 oktober organiseert het samenwerkingsverband ‘Opvoeden is Bewegen’ op
dinsdag 2 oktober, in OBS de Marke om half acht, voor álle opvoeders en ouders van kinderen van
alle leeftijden een bijeenkomst.
Het landelijke thema van dit jaar is: OPVOEDEN IS SAMENSPEL. Opvoeden doe je niet alleen. Het is
een samenwerking tussen onder meer ouders, buren, vrienden, kinderopvang, scholen,
opvoedprofessionals, sportverenigingen en gemeente. Vandaar dat we blij zijn dat het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) van de gemeente Noordenveld deze avond ondersteunt en van harte
aanbeveelt.
De invalshoek die wij naar aanleiding van het thema hebben gekozen, is het samenspel tussen de
digitale en de fysieke wereld in de opvoeding. Een veel terugkomende discussie in de opvoeding van
nu is de verhouding tussen deze twee werelden. Bijvoorbeeld bewegen we wel genoeg versus het
zitten achter een beeldscherm. Hoe gaat dit samenspel binnen gezinnen en daarbuiten tussen alle

opvoeders, hoe vinden we de balans? Welke vragen spelen er nu en welke zullen er in de toekomst
van onze kinderen spelen? Waar kunnen we ons op richten in de opvoeding met digitale media en
het stimuleren van beweging? Een afwisselende avond met korte informatie, dialoog en beweging!
Alle opvoeders van kinderen in alle leeftijden zijn van harte welkom!
INFORMATIE

Datum: dinsdag 2 oktober
Locatie: OBS De Marke, Molenweg 1, Roden
Entree: € 5,- inclusief koffie, thee en wat lekkers
‘Opvoeden is bewegen’ is een samenwerkingsverband van vier professionele vrouwen en ervaren
opvoeders:
-Karin Polak – Visje in het water (www.visjeinhetwater.nl) – Nieuw-Roden
-Margreet Werumeus Buning – Watoto Kindercoaching (www.watotokindercoaching.nl) - Roden
-Anita Naus – De Rolwissel (www.derolwissel.nl) - Donkerbroek
-Nettie Kramer - Scholare (www.scholare.nl) -Steenbergen
Meer informatie:
https://www.weekvandeopvoeding.nl/
https://www.weekvandeopvoeding.nl/event/opvoeden-met-media-is-samenspel/
www.scholare.nl/opvoeden
Facebook: Opvoeden is bewegen
KOM ERBIJ! tijdens de Kinderboekenweek in de Bibliotheek
Vanaf woensdag 3 oktober is het feest in de Bibliotheek, het is namelijk de start van de leukste week
van het jaar, de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Vriendschap, KOM ERBIJ!
Kom op woensdag 3 oktober met je beste vriend of vriendin naar Bibliotheek Roden. We starten
deze week feestelijk met allerlei activiteiten. Vanaf 14.30 uur kan je je laten schminken, glittertattoos
laten zetten of samen spelletjes doen, zoals een speurtocht! En voorlezen voor de jonge kinderen zal
natuurlijk ook gebeuren.
Daarnaast is het mogelijk om kennis te maken met het Drentse spel Blokgooien. Er zal iemand
aanwezig zijn om meer te vertellen, maar het belangrijkste is dat jullie samen aan de slag kunnen
gaan met de speciale kinderversie van het spel. Er is natuurlijk ook drinken en wat lekker voor
tussendoor!
Op zaterdag 6 oktober kunnen kinderen van 2 tot 7 jaar zelf muziekinstrumenten maken van
verschillende materialen tussen 10.30 tot 12.00 uur in Bibliotheek Norg. Kom samen muziek maken!
Op dezelfde dag kan je tussen 13.00 en 15.00 uur in Bibliotheek Roden sleutelhangers en
vriendschapsarmbanden maken. Alle kinderen vanaf 5 jaar mogen 3 sleutelhangers of
vriendschapsarmbanden te maken. Eén voor jezelf, één voor je beste vriend of vriendin en één voor
iemand die je nog niet kent, iemand die misschien een vriend of vriendin kan worden, iemand waar
tegen je zegt: KOM ERBIJ!
Alle activiteiten zijn gratis, een lidmaatschap van de bibliotheek is niet noodzakelijk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bibliotheek Roden • Yolanda Timmer, frontofficemedewerker • 088 0128245
y.timmer@biblionetdrenthe.nl • www.bibliotheekroden.nl

