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17 mei 2019

AGENDA
21 en 22 mei
22 en 23 mei
23 en 24
21 mei
21 mei
22 mei
29 mei

Schoolreisje
Schoolreisje
Schoolreisje
ABC klassenfoto 8:30-10:00 uur
ABC klassenfoto 10:30-11:30 uur
‘Rondje om de Brink’
Margedag

Gr. 6a en 7a
Gr. 6b
Gr. 7b
Gr. 3
Gr. 4
Gr. 3
Alle kinderen vrij

TOETS-EN HUISWERKKALENDER
23 mei

Geschiedenis H4

Gr. 6B

Juf Ankie

Gr. 8

Itske
Rosalie
Meester Jack

Gr. 6-7
Gr. 8

ROTS EN WATER
23 mei
VERJAARDAGEN
20 mei
23 mei
24 mei

Uitslag voorstel andere schooltijden
Voor de meivakantie heeft u van de school een voorstel ontvangen om uw instemming te verlenen
met betrekking tot de invoering van andere schooltijden. In de voorgesprekken met het team is
uitdrukkelijk de wens naar voren gekomen dat er behoefte is om tenminste tussen de middag een
half uur pauze te nemen zonder een pleindienst te moeten invullen. Op grond daarvan is er door de
commissie gezocht naar een passende oplossing in samenwerking met de TSO. In het voorstel staat
duidelijk hoe het dan eventueel zou kunnen met hulp van ouders en de TSO.
Uit de nu gehouden stemming blijkt dat veel ouders zich niet in dit voorstel van ouderhulp in
samenwerking met de TSO kunnen vinden. De uitslag van de stemming laat zien dat er een nagenoeg
gelijk aantal ouders voor dan wel tegen is.
We betreuren het dat we op dit moment nog geen passende oplossing hebben kunnen vinden. Voor
nu is er door de directeur besloten om het schooljaar 2019/2020 te starten met de reguliere
schooltijden. Andere schooltijden zijn echter nog niet van de baan. In september volgt er meer
informatie over de vervolgstappen en een eventuele voorlichtingsavond voor de ouders. In de
tussentijd gaan we met het team in gesprek om te kijken naar een mogelijke andere invulling met
betrekking tot de pauzetijden. Wel willen we eenieder hartelijk bedanken voor uw uitgebrachte stem
of zienswijze richting het voorgelegde plan.
Nieuwbouw op de oude locatie aan de Molenweg.
Dinsdag is het voorstel van de bouw van onze nieuwe school besproken
in het college. Helaas is het besluit nog niet formeel door een
rekenfout (deze wordt aankomende week hersteld). Wel is er
overeenstemming over de nieuwbouw op de huidige locatie aan de Molenweg
en geen samengaan met de Parel. De nieuwbouwwerkgroep is bezig met het ontwerpen van
verschillende mood boarden. We hopen u hier volgende week meer over te kunnen vertellen.
Informatieavond buurtbewoners
Afgelopen woensdag hebben buurtbewoners een ingelaste informatieavond
gehad over de sloop en de voorgenomen herbouw bij Zalencentrum Onder de
Linden in Roden. Deze avond is georganiseerd op initiatief van de gemeente
om de buurt bij te praten en de buurtbewoners de kans te geven om zich aan
te melden voor een klankbordgroep. Op een later moment volgt er nog een
informatieavond voor het team en de ouders van De Marke.
Officiële uitslag centrale eindcito groep 8
Deze week hebben we de officiële uitslag van de Centrale eindtoets van Cito terug ontvangen. Onze
school heeft een gemiddelde score van 539. Deze score zit boven het landelijk middelde van 535.7.
We hebben het al eerder gezegd maar we zijn onwijs trots op de leerlingen van groep 8. Eenieder
heeft zich samen met alle leerkrachten en ondersteuners bijna 8 jaar lang fantastisch ingezet. Met als
resultaat dat bijna iedereen een hogere score of op het niveau van zijn of haar leervermogen heeft
gehaald. Goed gedaan knappe koppies van groep 8!
Wilt u een papieren ouderkalender ontvangen?
Dit schooljaar was het eerste schooljaar dat we werkten met een digitale schoolkalender.
Aankomend schooljaar gaan we door met deze digitale agenda. Toch hoorden we ook veel geluiden
van ouders dat er behoefte is aan een papieren kalender. Het grote nadeel van deze papieren
kalender was dat er veel activiteiten op stonden die achteraf werden verplaatst naar een ander
moment. We hebben besloten om de papieren kalender dit jaar daarom summier te vullen. Ouders
kunnen zelf extra activiteiten noteren aan de hand van de digitale kalender. Deze digitale kalender is
terug te vinden op onze website. Ook staat er wekelijks een agenda vermeld in het schooljaar die u
krijgt toegestuurd via de mail. Tevens is het schooljournaal ook terug te vinden op onze website.

Graag via de onderstaande link aangeven of u de papieren versie van de kalender wilt ontvangen.
Deze link blijft een week geldig.
https://docs.google.com/forms/d/1dTwyTZeL0vV-WKRThma_n5SOmYlyYeOWkHSSb1feBuM/edit
Vakantierooster schooljaar 2019/2020
Het schooljaar is gelukkig nog lang niet ten einde. Wel voor u alvast de vakantieplanning voor het
aankomende schooljaar. De overige vrije- en margedagen ontvangt u voor de zomervakantie van ons.
Rodermarkt
24-sep
t/m 24-sep
Herfstvakantie

21-okt

t/m 25-okt

Kerstvakantie

23-dec

t/m 3-jan

Voorjaarsvakantie

17-feb

t/m 21-feb

Paasvakantie

10-apr

t/m 13-apr

Meivakantie

27-apr

t/m 8-mei

Hemelvaart

21-mei

t/m 22-mei

Pinkstervakantie

1-jun

t/m 1-jun

Zomervakantie

6-jul

t/m 14-aug

Wagenbouw Rodermarktparade 2019
Op dit moment wordt er flink gelast aan het
onderstel en krijgt de bodem van de wagen al
de mooie natuurlijke vormen van het
ontwerp. Namens het ontwerpteam is het
volgende gepresenteerd als onze mythe. Het
thema van de wagen is "Reuzen vormden ons
mooi Noordenveld"
Dit is een mythe van het natuurgebied
rondom Noordenveld. Aan het Reuzendiepje
bij Roden werkten verschillende reuzen. Elk
deed dat op zijn eigen manier en dat is de
reden dat het Diepje tussen Lieveren en Roden zo kronkelt. Dat er vroeger reuzen in Drenthe geleefd
hebben werd door de bevolking zeker aangenomen, al was het alleen door de aanwezigheid van de
'Dikke Stienen': de hunebedden. Dat de reuzen de zwaarste als knikkers gebruikten, wordt vooral
langs de Hondsrug verteld. Op de wagen komen 2 reuzen te staan met een hunebed. De oude eik van
Roden en de uitkijktoren daar vlakbij, zullen ook een onderdeel worden. Volgende week zullen we
het ontwerp in het Schooljournaal plaatsen.
Nieuwe leerlingen
In groep 1/2b verwelkomen wij: Veerle Mulder. Veerle is een zusje van Madelon uit groep 2/3. In
groep 1/2c: Dex Boonstra. Beide kinderen wensen wij een hele fijne tijd op ‘De Marke’!

Boekenverkoop
Medewerkers van de bibliotheek hebben
afgelopen week de boeken in de
schoolbibliotheek gesaneerd. Dat betekent dat
deze boeken in de verkoop gaan, zodat we weer
nieuwe boeken kunnen aanschaffen.
De eerste verkoopronde gaat plaats vinden op
vrijdag 24 mei, vanaf 12.00 uur.
Voor de schoolbieb zijn wij op zoek naar lege
videobanddoosjes. Heeft u thuis nog iets
liggen?... Inleveren mag bij juf Ans.
Disco avond groep 5 t/m 8
Omdat we geen geschikte ruimte in de school hebben voor een disco zijn we deze keer uitgeweken
naar de kantine van VV Roden. Waarvoor onze dank! Dit bleek een toplocatie te zijn! Nu hadden de
kinderen van groep 8 er ook alles aan gedaan om het gezellig te maken, met vlaggetjes, ballonnen
enz. En de discolampen deden de rest. De kinderen dansten er op los en ook de leerkrachten gingen
uit hun dak. Daartussendoor waren er ook nog diverse mooie optredens met zang, dans, goochelen
en moppenvertellers.
Verder was er een verloting, je kon een foto laten maken en er was bijzonder veel belangstelling voor
de grabbelton. De opbrengst van dit alles gaat naar een goed doel.
Natuurlijk was er ook een kritische jury die tot de volgende conclusie kwam;
Groep 5
1. Sanne

Groep 6
1. Ninthe

2. Koen T

2. Koen V

3. Michelle

3. Leonie G

Groep 7
1. Sam

Groep 8
1. Rosalie

2. Menthe

2. Niek

De schuivelcompetitie;
Koen L en Koen T

Zij gingen naar huis met een mooie medaille.
Groep 8 kan trots zijn op de organisatie en de fijne
avond.
De dode hoek
Hallo allemaal dit gaat over de dode hoek van een vrachtwagen. We gingen in twee groepen één
groep ging in de vrachtwagen. De andere groep ging met een vrouw die alles ging uitleggen over de
dode hoek en wat de dode hoek was. De groep in de vrachtwagen kreeg een hele instructie van de
spiegels. En we zagen en filmpje waar een kind aangereden werd. van Pien Kuper en Tim Kunst –
groep 7.
‘Spoken word’
Hebben donderdag een zangeres. In de klas gekregen. Zij heet Cissy. Zij gaf opdrachten. Zoals schrijf
een zin op. Of schrijf je lievelingsletter op. Toen moesten wij het presenteren.
van Tobias en Michelle - groep 5

Hoera-feest
Op 25 mei is er een spetterend Hoera-feest op de Albertsbaan in Roden.
Met onder andere een voorstelling van het verteltheater: Dr. Proktors Raketpoeder.
Het is een vertelvoorstelling voor kinderen vanaf 6 jaar.
Daarnaast zijn er verschillende activiteiten.
Wees welkom! Het programma duurt van 14:00 uur tot 15:30 uur.

