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7 juni 2019

AGENDA
9/10 juni
17 juni
19 juni

Pinksterweekend
Pieter Roelf concert
Peanutbaltoernooi

TOETS-EN HUISWERKKALENDER
11 juni
Natuur en techniek - HK 4
18 juni
Toets Aardrijkskunde

Gr. 7a en 8
Gr. 8

Gr. 6a
Gr. 8

ROTS EN WATER

VERJAARDAGEN
9 juni
10 juni
11 juni
13 juni
13 juni

Kayleigh
Koen
Ricardo
Jade
Eva

Gr. 3
Gr. 6
Gr. 5
Gr. 6
Gr. 1-2c

Vrije dag
We bevinden ons momenteel in de periode van de vrije dagen. De laatste vrije dag in deze rij is de
tweede Pinksterdag. Na deze vrije dag volgen er geen vrije momenten meer in de schoolweken,
behalve voor de groepen 1 t/m 4 op vrijdag 28 juni.
De kinderen zijn dus ivm de Pinksterdagen maandag 10 juni vrij.
Vogelnestschommel
De kinderen van groep 3 t/m 8 waren maar wat jaloers op de mooie vogelnestschommel van de
kleuters. Die wilden zij ook.
Maar hoe regel je dat? Wel, door het ten eerste in de leerlingenraad te bespreken en zo is het
uiteindelijk terecht gekomen bij OPONoordenveld en bij de TSO.
Die hebben dan ook de koppen bij elkaar gestoken, de laatste centen bijeen geschraapt en het
resultaat….. een prachtige vogelnestschommel!! We hebben er nu dus maar liefst 2. Er ontstaat in
de pauze een heuse file telkens. Maar je mag met 4 tegelijk en met enig overleg valt er wel wat te
regelen. Kortom de schommel heeft in de pauze geen rust!
Wagenbouw Rodermarktparade 2019
Afgelopen zaterdag is het onderstel inclusief het bouwmateriaal verhuisd naar de definitieve
bouwplek bij de Familie Noord aan de Zuidesch 3 in Lieveren.
Hier zullen we tot aan de dag van de Rodermarktparade (zaterdag 21 sept) voorlopig op dinsdag en
donderdagavond gaan bouwen. Daarnaast zijn inmiddels het knutselteam en het kledingteam ook
begonnen met de eerste voorbereidingen.
Net als voorgaande jaren is er een sponsoractie georganiseerd. De kinderen uit alle groepen 1/2
kunnen meedoen aan een sponsorloop tijdens de Run van Roden op 23 juni. Hiervoor zijn
sponsorformulieren uitgedeeld in de klas. De kinderen zullen zoveel mogelijk rondjes (van 1 km)
hardlopen als ze willen of kunnen. We hopen dat alle kinderen meelopen en genoeg sponsoren
zullen krijgen en daarmee extra geld inzamelen om het beperkte budget vanuit Volksvermaken aan
te vullen. Hiermee willen we het totale ontwerp tot een prachtig geheel maken, zowel in bouw,
knutsel en kleding.

Verhuisd
Amy en Rosanne Braun (groep 6 en groep 4) zijn samen met hun ouders verhuisd.
OV vergadering
Dinsdag 28 mei 2019 heeft de OV voor de laatste keer dit schooljaar vergaderd.
In april en mei hebben diverse activiteiten plaatsgevonden en deze zijn geëvalueerd.
Over het Paasdiner hebben we zeer positieve reacties ontvangen en is wellicht voor herhaling
vatbaar. De Koningsspelen waren ook prima te organiseren rondom de nieuwe locatie (ook in het
bos). Tijdens de geraniumactie zijn er 5700 geraniums verkocht! Binnenkort krijgen de groepen hun
opbrengst uitgekeerd om met elkaar iets leuks te gaan doen. De disco avond is dit jaar in de kantine
van VV Roden gehouden. Dit bleek een toplocatie!
De laatste activiteit van dit schooljaar is het eindejaarsfeest. We zijn druk bezig met de invulling en
organisatie van deze activiteit.
Aan het eind van dit schooljaar zullen vijf OV leden aftreden: Mike, Yvonne, Ellen, Roy en Fonny.
Dank voor jullie inzet, enthousiasme en fijne samenwerking!!
Voor vragen / opmerkingen, ideeën of aanmeldingen kun je de OV per mail
(OV.demarke@gmail.com) of persoonlijk benaderen.
Eindejaarsfeest woensdag 26 juni
Aan het einde van elk schooljaar organiseert de OV samen met het team een leuke activiteit. Dit jaar
staat er op woensdag 26 juni een gezellige en leuke “Vossenjacht” op het programma voor alle
kinderen en hun ouders/verzorgers met als thema de verhuizing van onze school naar de tijdelijke
locatie. De kinderen mogen de jacht openen en op zoek gaan naar bijvoorbeeld verhuizers, slopers,
timmerlieden en de burgemeester…
Als gezin kunt u zich opgeven door onderstaande gegevens te mailen naar ov.demarke@gmail.com
We starten 26 juni tussen 18.00 uur en 18.30 uur en het duurt tot ongeveer 20.00 uur.
Graag opgeven voor 15 juni zodat wij een indeling kunnen maken en deze kunnen publiceren in het
schooljournaal van 21 juni aanstaande.
Meer info in het schooljournaal van volgende week.
==================================================================================
Naam leerling(en) …………………………………………………………………………………………………………………….
uit groep(en) ………………………………………………………………………geven zich op voor de vossenjacht.
Wij komen met ………………………….personen (incl. ouders/verzorgers).
Bovenstaande leerling(en) willen wel meedoen maar de ouder(s)/verzorger(s) zijn niet in de
mogelijkheid om mee te gaan. De leerling(en) kunnen onder begeleiding van een andere
ouder/verzorger van De Marke mee, namelijk met de ouder(s)/verzorger(s) van ………………………… uit
groep …..
==================================================================================

Informatie vanuit de GGD
De ziekte van Lyme
De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een bacterie. Mensen kunnen deze bacterie oplopen
door een beet van een teek die de Lymebacterie bij zich draagt. De ziekte uit zich meestal in een rode
ring op de huid die ontstaat na 1 tot 3 weken rondom de plaats van de tekenbeet. De ring wordt
steeds groter. Soms zijn er griepachtige verschijnselen, zoals koorts. Als de ziekte niet opgemerkt
wordt, kunnen later neurologische, gewrichts-, huid- of hartklachten ontstaan. De ziekte van Lyme is
te behandelen met antibiotica.
Hoe krijg je het?
Mensen kunnen deze bacterie oplopen door een beet van een teek die de Lymebacterie bij zich
draagt. Teken zijn hele kleine spinachtige beestjes en komen voor in hoog gras en struikgewas van
bos, hei, duinen of de tuin. Teken kruipen op dieren of mensen en bijten zich vast in de huid. Dat valt
vaak niet op. Door het zuigen van bloed zwellen teken na een paar dagen op tot een bruin of grijs
bolletje ter grootte van een erwt. Ongeveer één op de vijf teken is besmet met de Lymebacterie.





Controleer altijd op teken, na een verblijf in natuur of tuin
Verwijder een teek binnen 24 uur, de kans op de ziekte van Lyme is dan vrijwel uitgesloten
Verschijnt er binnen 3 maanden een rode ring op uw huid of krijgt u griepachtige verschijnselen? Ga
dan naar de huisarts. De ziekte van Lyme is meestal goed te behandelen met een antibioticumkuur.
Als een teek langer dan 24 uur in de huid heeft gezeten, overleg dan met uw huisarts of behandeling
nodig is.
Bekijk ook onze film Tekenbeten en de ziekte van Lyme op YouTube
Hoe verwijder ik een teek?
• Neem een puntig pincet of een tekentang.
• Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid vast en trek hem er voorzichtig uit.
• Ontsmet het wondje.
• Schrijf op wanneer en waar op het lichaam u gebeten bent.
• Let tot 3 maanden na de beet op ziekteverschijnselen. Meld deze klachten bij uw huisarts.
Bekijk ook onze instructie zo verwijder je een teek op YouTube

