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Oproep MR

24 februari t/m 4 maart



Open Huis

Parkeren

rsg de Bor-

Het kan behoorlijk druk zijn voor en na schooltijd met auto’s en taxi’s
die de kinderen komen brengen en halen. Om de veiligheid van
de kinderen zoveel mogelijk te garanderen hebben we een aantal
regels gemaakt.

gen


Voorlezen…..
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Voorjaarsvakantie



De taxi's en de bussen parkeren in de vakken met de koplampen
naar het midden. Zoveel als mogelijk op dezelfde plek.



De kinderen lopen achter de bussen langs, over het voetpad naar
de bussen. Vanaf dat voetpad gaan zij naar de bussen.



Ouders mogen t.o. de bussen parkeren (ook met de koplampen
naar het midden), zowel ’s ochtends als ’s middags. Om de
veiligheid zoveel mogelijk te garanderen willen wij graag dat u uw
kind dan bij het hek ophaalt. Dan hoeven deze kinderen ook niet
onbewaakt over te steken. Ook hier rekenen wij op uw medewerking in het belang van de kinderen.

Wilt u deze nieuwe afspraken ook aan
de opa's en oma's en andere oppassen
doorgeven?
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Gymnastiek

Gymnastiek

Maandag:
Dinsdag:
Donderdag:
Vrijdag:

Rood en Aqua
Blauw, rood, oranje en paars
Blauw, Oranje, Wit, Paars, Zilver, Limoen, Groen en Geel
Zilver, Wit, Limoen, Groen, Geel
en Aqua

Denkt u aan de gymkleding?

Ouderbijdrage
Eenmaal per jaar vraagt de school u een vrijwillige Ouderbijdrage te betalen
voor uw kind(eren). Afgelopen week hebben de kinderen een brief over
dit onderwerp meegekregen. Op de website van de school www.thogeholt.nl
kunt u onder het kopje oudervereniging in het jaarverslag lezen waaraan dit
geld besteed wordt.

Ouderbijdrage

De MR (Medezeggenschapraad) en OV (oudervereniging) hebben in een
gezamenlijke vergadering besloten het bedrag van € 32,50 per leerling voor het
schooljaar 2017-2018 te handhaven. Voor kinderen die in januari zijn
ingestroomd is het bedrag € 19,50.
Wij vragen u het bedrag vóór 1 maart 2018 over te maken op rekeningnummer
NL43 RABO 0355 843 102, onder vermelding van naam en groep van uw kind.
Mocht het bedrag voor u problemen geven, dan kunt u contact opnemen met
Nettie Feenstra.

Museum Kinderwereld

Museum
Kinderwereld

Museum Kinderwereld heeft het educatieve
project “Speelgoed spotters gezocht!”
ontwikkeld. Er is een leskist en een
museumles gemaakt.

Op maandag 29 januari mogen de groepen blauw, rood en oranje deze les
komen testen. Wij zijn erg nieuwsgierig naar deze les en zijn blij met
de uitnodiging.

Margedag
Margedag

Op maandag 5 februari is er een margedag, alle kinderen zijn deze dag
vrij.
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Open Huis rsg de Borgen 2018

Open Huis
rsg de Borgen
2018

Ronerborg
Maandag 22 januari 2018 van 18.30 uur tot 21.00 uur
Woldborg
Dinsdag 23 januari 2018 van 18.30 uur tot 21.00 uur
Nijeborg
Woensdag 24 januari 2018 van 18.30 uur tot 21.00 uur
Esborg
Donderdag 25 januari 2018 van 18.30 uur tot 21.00 uur
Lindenborg,
start rondleidingen om 16.00 en 18.45 uur
Vrijdag 26 januari 2018 van 16.00 uur tot 21.00 uur

Voorlezen ... misschien nog wel leuker dan zélf lezen!
Herinner je je nog hoe je vroeger genoot als je juf of meester voorlas? Hoe je
kon wegdromen bij een verhaal dat met gevoel verteld werd? Hoe je draken kon
verslaan, met een grote vriendelijke reus meeging of in een rood kraanwagentje
kon rijden?
Voorlezen

Wat een voorrecht om nu zélf je kind voor te mogen lezen en ze mee te nemen
op reis door kinderboekenland. Doe daarom net als school weer mee met
de Nationale Voorleesdagen,
van 24
januari t/m 3
februari
2018.
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Activiteitenladders Noordenveld
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 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.

Activiteitenladders
Noordenveld

Ben jij een dichttalent? Noordenveldleest zoekt minidichters!
Ook in 2018 gaat Noordenveldleest op zoek naar de Minidichter van Noordenveld.
Het thema is dit jaar ‘Theater’, net als van de Poëzieweek, die van 25 tot en met 31 januari
plaatsvindt.
De minidichters wordt gevraagd op de wijs van een bekend liedje een nieuwe tekst te maken.
Dus bijvoorbeeld Altijd is Kortjakje ziek, maar dan met een moderne, vette tekst. Of een coole,
nieuwe tekst op het nummer Friends van Justin Bieber. Of Krantenwijk van Lil’ Klein, maar dan
met heel andere woorden? Mag ook. Schrijf een nummer in je eentje, met een paar vrienden of
met de hele klas. Voorwaarde is dat je de nieuwe tekst helemaal zelf verzint (teksten pikken van
iemand anders mag dus niet…). De wedstrijd staat open voor de bovenbouw van
het basisonderwijs.
Insturen kan tot en met vrijdag 26 januari 2018. Daarna buigt een driekoppige jury zich over de
inzendingen. De makers van de beste inzendingen worden uitgenodigd voor een optreden tijdens
een feestelijke bijeenkomst op vrijdagmiddag 9 februari om 16.00 uur in
de Bibliotheek Roden. De presentatie van dit muzikale feestje is in handen van rapper Ferry Heeren, die ook raps zal maken met woorden die kinderen uit het publiek aanreiken.
Maar de geselecteerde dichters vormen natuurlijk de
hoofd-act met het zingen of voordragen van hun liedjes
met splinternieuwe teksten.
Daarna maakt de jury bekend wie zich de Minidichter van
Noordenveld 2018 mag noemen. Van de tekst van
de winnaar wordt traditiegetrouw een speciale
boekenlegger gemaakt met een tekening van een bekende illustrator.
Inzendingen kun je tot en met vrijdag 26 januari insturen
naar charlotte@daannijman.nl of
t.oliemans@biblionetdrenthe.nl. Graag met een duidelijke
vermelding van naam, e-mailadres en telefoonnummer
van de maker(s). Noordenveldleest is een
leesbevorderingsinitiatief van de Openbare Bibliotheken in
Noordenveld en Boekhandel Daan Nijman

