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 Op de koffie geweest 
Vorige week hadden we onze eerste "Daltonkoffie". 
We mochten 15 ouders verwelkomen met koffie/thee en omdat het de 
eerste keer was, taart. 
Dat was een behoorlijke opkomst en er is in groepjes door de aanwezigen 
met elkaar gepraat over zaken als: een daltonschool vindt zelfstandigheid 
erg belangrijk, maar ik maak elke dag het broodje voor mijn kind klaar. 

Het leverde geanimeerde gesprekken op. Het uurtje was zomaar voorbij. 
Er zijn inmiddels ook nieuwe data afgesproken. Dus als u denkt 'de volgende keer zou ik ook wel eens willen 
aanschuiven', noteer dat alvast vrijdag 19 januari en vrijdag 23 maart. 
 

 Doelen op de taak 
Tegenwoordig staan er op de taakbrieven die de kinderen in de hoogste groepen krijgen, vaak ook de 
lesdoelen genoemd en niet alleen maar welke opdrachten er moeten worden gemaakt. 
De bedoeling daarvan is, dat kinderen weten waarom ze oefeningen maken en daardoor nog meer 
gemotiveerd raken voor het leren. 
Na de herfstvakantie zal dat ook uitgeprobeerd worden in de middenbouwgroepen. Vraagt u de kinderen 
er eens naar. 
 

 Verkiezingen leerlingenraad 
Vandaag zijn de verkiezingen van de leerlingenraad geweest. In de Valkuil hebben de kinderen van de 
hogere groepen geluisterd naar de ideeën die de kandidaten voor de leerlingenraad hebben. Erg knap zoals 
deze kinderen hun verhaaltje hebben gehouden tegenover een groot publiek. 
 

 Plein 
Morgenochtend, vrijdag 20 okt., hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een presentatie in de Valkuil 
over het nieuwe schoolplein. 
Erik Sijtsma, die de afgelopen jaren veel Groene Schoolpleinen heeft ontworpen, zal de kinderen laten zien 
wat er zoal mogelijk is. Het is de bedoeling dat de kinderen vervolgens worden betrokken bij het maken van 
de plannen. De leerlingenraad speelt daar ook een rol in. 
De bijeenkomst van morgen is een eerste aftrap. 
Er zijn ook een paar ouders die hebben gereageerd op onze eerdere oproep om mee te denken over het 
plein. Als de contouren van het plan wat duidelijker zijn, zullen deze ouders ook uitgenodigd worden om 
hun inbreng te leveren. 
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 Van buiten: Sint Maartenpleinfeest met lampionnenwedstrijd 
De ondernemers in het Winkelcentrum Winkelhart Roden gaan dit jaar, voor het eerst, een gezamenlijk 11 
november Pleinfeest op de Albertsbaan organiseren. 
Dit feest zal tussen 17:00 en 19:00 uur zijn, waarbij we een gezellig en sfeervol Sint Maarten verzamelpunt 
maken waar de kinderen met hun lampionnen mogen komen voor muziek, zingen én wat lekkers. Dj Franky 
zal muziek draaien en een ieder kan mee doen aan de lampionnen wedstrijd. Een vakkundige jury zal de 
lampionnen beoordelen, binnen 3 leeftijdscategorieën.  
Hierbij vervalt dan deels, het van winkel naar winkel lopen en bij iedere winkel zingen. Natuurlijk is er dan 
wel altijd nog de tijd om bij de buren, familie, kennissen en onbekenden te gaan zingen.  
Een feestelijke Sint Maarten groet, 
Marjan Wiersma, Coördinator Sint Maarten Pleinfeest, Winkelhart Roden 
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