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Rots en Waterlessen  
Deze week zijn we gestart met de Rots- en Waterlessen voor de groepen 1 t/m 4/5B. De leerlingen 
krijgen in totaal 6 lessen. De lessen worden gegeven door onze eigen Rots- en Watertrainers: juf 
Astrid, juf Mirte en juf Esther. 
 
Tijdens de lessen wordt steeds gestart vanuit een 
fysieke invalshoek waarmee mentale en sociale 
vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie 
wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie. 
De training geeft kinderen gereedschappen om voor 
zichzelf en voor anderen op te komen. De kinderen 
leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes 
te maken (Rots). Daarnaast leren ze hoe ze met anderen samen werken, spelen en leven (Water).  

 
De bakker in de groepen 1 en 2 
De opa van Berber (groep 1/2 C) is dinsdag 10 mei in alle kleuterklassen geweest. 
Opa Bruns is altijd bakker geweest en wilde heel graag met de kleuters broodjes 
bakken.  
Hij heeft eerst van alles verteld over het bakken van brood. Hij had ook veel 
ingrediënten mee om te laten zien, ruiken en voelen. Daarna gingen de kinderen zelf 
aan de slag en mochten zelf broodjes maken (met of zonder krenten).  
Ze mochten uiteraard hun zelfgemaakte broodjes nadien opeten en dat was smullen. 
We hebben allemaal enorm genoten van dit bezoek.  
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Bezoek aan de Moskee 
De groepen 8 hebben in het kader van de GVO-lessen een bezoek gebracht aan de Moskee. 
 
Verslag van Florine en Nova-Lynn (groep 8B) 
We zijn met onze klas in de Moskee geweest in Delfzijl. Ze 
hadden veel leuke en interessante tradities en wij gaan je 
hier meer over vertellen. 
 
We moesten toen we binnenkwamen onze schoenen 
uitdoen en in een kastje neerzetten. Daarna kregen we een 
rondleiding in de Moskee. We werden rondgeleid door de 
imam. 
De mannen en de vrouwen werden gescheiden van elkaar: 
Het vrouwengedeelte was op de verdieping boven de 
ingang en het mannengedeelte op de begane grond. Er 
waren ook mensen die in de Moskee bleven slapen. (leuk 

weetje: er waren veel chillrooms!😉). Er waren veel 

kamers: in principe hadden mannen en vrouwen dezelfde 
soort kamers, in onze ogen leek het alsof de vrouwen meer kamers hadden. Er waren een paar 

wachtkamers met hele lekkere stoelen (weten we uit ervaring 😊). Toen we pauze hadden, kregen we 

een lekkere koekje uit Turkije, genaamd puf. Het was voor ons een hele leuke en leerzame ervaring. 

 
Verslag van Dinand, Amr en Linn (groep 8A) 
We gingen naar de moskee in Delfzijl.  
En kregen een rondleiding en uitleg door de moskee. We gingen naar de gebedszaal en daar stond 
de Mihrab, de preekstoel. Voor alles heb je allemaal verschillende zalen voor mannen en vrouwen. Ze 
bidden vijf keer per dag. Ze kunnen er ook slapen, eten, huiswerk maken en krijgen Arabische en 
religieuze les. We gingen aan het eind naar een winkeltje die aan de moskee vast zat en kregen toen 
een gratis lolly.  

 
Feestelijke afsluiting ‘Scoor een Boek’ 
De groepen 4/5B en 5A gaan woensdag 18 mei naar het sportpark van Nec Delfzijl voor de afsluiting 
van 'Scoor een Boek'.  
Goed leren lezen is voor opgroeiende kinderen van groot belang. Daarbij helpt het als ze daar plezier 
aan beleven. Dat is de gedachte achter Scoor een Boek! Het is een uniek leesproject waarin de 
scholen, de Bibliotheek en voetbalclubs Willem II & RKC Waalwijk samenwerken.  
 

De schoolreizen 
Schoolreizen gaan met de bus. Groep 8 gaat met auto’s. 

Dinsdag 17 mei gaan de eerste groepen op schoolreis. De andere 
groepen volgen daarna. 
Denkt u er aan om het schoolreisbedrag voor de schoolreisdatum 
over te maken. 
 
Groep 1/2 Sanjes Safari dinsdag 17 mei €30,- 
Groep 3/4/5 Duinenzathe donderdag 30 juni €30,- 
Groep 6/7 Hellendoorn woensdag 29 juni    €30,- 
Groep 8 Kamp  8 t/m 10 juni  €81,-   

 
 
Schoolreisgeld graag storten op:   NL87 RABO 0308 5200 84 
                                                           t.n.v. vrienden van het openbaar onderwijs 
                                                           o.v.v. schoolreis naam + groep kind 
 

Margedagen 
Dinsdag 7 juni, de dag na Pinksteren, is er een margedag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. 
Ook woensdag 15 juni en maandag 27 juni zijn margedagen.  
Op woensdag 15 juni hebben alle leerkrachten van Marenland en Noordkwartier een scholingsdag.  
 

  



   
 

   
 

 

ANWB Verkeersplein 
Onze school is genomineerd voor een ANWB Verkeersplein. Maandag 9 mei is de stemronde van 
start gegaan!  Deze stemronde is belangrijk, want hoe meer stemmen je als school verzamelt, hoe 
groter de kans is dat jullie er met het ANWB Verkeersplein vandoor gaan. 
Vanaf maandag 9 mei kan er gestemd worden via www.anwb.nl/verkeerspleinen  
Stem op Olingertil Appingedam! Wij hopen dat jullie allemaal gaan stemmen! 
 

Mediamaandag 
Op maandagmiddag is het MEDIAMAANDAG in de bibliotheek van Appingedam en Delfzijl. 
Zie je flyer in de bijlage voor meer informatie. 

 
Festival BorgSfeer 
Op 18 juni is er voor de tweede keer festival BorgSfeer in 
Borgsweer. Naast muziek (o.a. Pé en Rinus en Wat Aans), 
verhalen, straattheater, kunst en foodtrucks zijn er veel 
uitdagende kinderactiviteiten. Kom allemaal een kijkje nemen! 
Er is genoeg te doen en te beleven voor jong en oud! 

 
 
 
 

 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.anwb.nl%2Fverkeerspleinen&data=05%7C01%7Cr.joustra%40noordkwartier.nl%7C6f5389b303d144a09c6c08da2f3e3428%7C97a0ed76472f40f59335b7b7afc738a5%7C0%7C0%7C637874241461539215%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GF2Lcqpah529n7fQO1JfItWB6p56BaZLjN70vHjvZNo%3D&reserved=0

