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AGENDA 
 

Ma/di/do Tostiweek Gr. 4 

18 apr Paashaas Gr. 1/2 

18 apr Nootjes schieten Gr. 3 t/m 8 

18 apr Middag vrij Gr. 1 t/m 4 

18 apr Paasdiner Alle groepen 

19 t/m 22 apr Paasvakantie  

23 apr. t/m 3 
mei Meivakantie  

7 en 8  mei Schoolfotograaf  

 
TOETS-EN HUISWERKKALENDER 
 

16 apr Toets Aardrijkskunde H 3 + Topo Gr. 6/7 + gr. 7 

18 apr Natuur en Techniek H3 Gr. 6/7B 

 
VERJAARDAGEN 
 

15 apr Amy Gr. 6 

17 apr Annemay Gr. 6 

17 apr Felien Gr. 6 

20 apr Itske Gr. 6/7 

23 apr  Rosalie Gr. 8 

27 apr Ismail Gr. 2/3 

28 apr Esmee Gr. 1/2b 

29 apr Senna Gr. 7 

30 apr Serano Gr. 3 

3 mei Lize Gr. 4 

7 mei Lukas Gr. 7 

8 mei Jaylinn Gr. 1/2c 

9 mei  Donna Gr. 5 
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Koningsspelen 
Vrijdag 12 april was het weer een groot 
Oranjefeest in en rondom de school. Met 
behulp van vele ouders hebben de 
kleutergroepen en de kinderen van de 
groepen 3 en 4 verschillende spelletjes 
gespeeld. De spelen zijn geopend door een 
heuse koningin (juf Ankie). En vanwege de 
locatie van onze school hebben we ook 
spelletjes in het bos kunnen uitzetten voor 
de kinderen van groep 3 en 4. 

Spelletjes kleuters: 
stoelendans, koninklijk sjoelen, kruiwagenrace – met goudstaven, zandkastelen bouwen, klimrek-
race met goudzakken, fles vullen met bekertjes water, vissen in de koninklijke vijver en koninklijk 
bowlen. 
Spelletjes groep 3 en 4: 
stoelendans, klimrekrace, Koninklijk bedienen, parachutespel, spinnenspel, De koninklijke run, 
appeltjes van oranje en het letterspel. 
Na de spelen hebben we de kinderen getrakteerd op een welverdiend ijsje. 
De stemming was prima, het weer was fris, maar gelukkig droog. De kinderen hebben het naar hun 
zin gehad, kortom het was een zeer geslaagde dag. 
 
Geraniums 
Maandag 15 april moeten de formulieren van de geraniums ingeleverd worden. 
Ik hoop dat we weer net zoveel verkocht hebben als vorig jaar!! 
Vergeet NIET om op de formulieren aan te geven of je vader of moeder ook wil meehelpen met het 
bezorgen van de geraniums of het bezorgen van je eigen verkochte geraniums.  
 
Noten schieten op donderdag 18 april  
Aanstaande donderdag 18 april, gaan de groepen 3 t/m 8 noten schieten op school. Denkt u eraan 
dat de kinderen 15 walnoten meenemen? Graag in een stevige tas voorzien van naam. 
Wie beschikt over kogels/jeu de boules-ballen mag deze ook meenemen. 
De opa’s en oma’s verwachten we om 9.45 uur op school, in het speellokaal. Onder het genot van 
een kopje koffie of thee geven we een korte uitleg van het spel. 
Alle groepen hebben deze dag geen gym.  
 
Paasdiner op 18 april 2019  

 Op donderdagavond 18 april is het paasdiner.  

 Wij verwachten alle kinderen om 17:30 uur op 
school in hun eigen groep.  

 De kinderen nemen ’s morgens 
(donderdagochtend 18 april) hun eigen bord, 
beker, soepkom en bestek mee in een plastic 
tas voorzien van hun naam.  

 Kijkt u nog even of u kunt intekenen op de 
hapjeslijsten? De intekenlijsten voor de top 10 
hapjeslijsten hangen vanaf maandag 8 april op 
de deur van de klaslokalen.  

 Voor de ouders/verzorgers die eten brengen dat warm moet blijven, is het raadzaam om zelf een 
rechaud mee te nemen (geen elektrisch plaatje). Op school is verder geen mogelijkheid om eten 
te bereiden. Dat moet men dus thuis al gedaan hebben. De hapjes kunnen vanaf 17:15 uur 
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worden gebracht. Indien de aard van de versnapering dat niet toelaat, dan even met de 
leerkracht overleggen.  

 Stem tevens de hoeveelheid hapjes even af met de leerkracht. Graag na afloop de schalen ook 
voorzien van naam weer mee naar huis nemen. Wilt u wachten met het ophalen van de 
schalen/pannen, etc. totdat alle kinderen naar buiten zijn gekomen?  

 De paasviering eindigt om 19:00 uur, waarna de kinderen groepsgewijs naar buiten gaan. Graag 
wachten tot uw kind(eren) met de hele groep naar buiten komt(komen). We beginnen om 19:00 
uur: door de zijingang komen alle klassen groepsgewijs naar buiten. 

 Vanaf 18:45 uur bent u welkom. Om het wachten te veraangenamen, zullen we dit in sfeer doen, 
onder het genot van een glaasje fris en een plakje paasbrood. Om de uitstroom van de kinderen 
in goede banen te leiden, worden de ouders van de groepen 1 t/m 8 opgeroepen om hun kind op 
te halen bij de zijingang. 

 We wensen iedereen veel kookplezier en de kinderen een heel gezellige paasviering. We hopen 
op rustig en droog weer.  
 

De schoolfotograaf 
Om alvast te noteren: de schoolfotograaf komt 7 en 8 mei op De Marke om alle leerlingen weer per 
groep en individueel te fotograferen. Uiteraard zijn broertjes en zusjes op de woensdag ook welkom 
voor een gezamenlijke foto. De tijden en uitnodigingen volgen nog.  
 
Afwezigheid onder de personeelsleden 
Deze week waren een aantal personeelsleden afwezig door ziekte of ziekenhuisbezoeken. Op al deze 
momenten was ons bemiddelingsbureau niet in staat om voor een vervanger te zorgen. Helaas 
hebben we steeds vaker te maken met het nijpende leerkrachtentekort. Gelukkig hebben we dit 
intern goed op kunnen lossen door de flexibele houding van veel teamleden. Fijn dat het onderwijs 
op deze manier doorgang kan vinden, maar wij maken ons wel zorgen voor de toekomst.  
 
Boekenpret 
Afgelopen donderdag zijn de boeken weer ingeleverd. Als u nog een boek thuis heeft, dan kunt u 
deze komende week inleveren. Donderdag 9 mei kiezen de kinderen weer een nieuw boek om mee 
te nemen naar huis. Maar ook in de vakantie is het belangrijk om de kinderen te blijven voorlezen.  
Misschien kunt u ook een bezoekje brengen aan de bibliotheek. 
 
Verkeersexamen groep 7 
Naast het theoretisch verkeersexamen van vorige week, hebben alle 
leerlingen van de groepen 7 deze week het praktisch verkeersexamen 
gehad. Op de fiets moesten ze een bepaalde route fietsen door het 
centrum van Roden. De verkeersregels moesten de kinderen goed 
toepassen. Op bepaalde punten stonden observators de leerlingen 
goed in de gaten te houden. Er werd gelet op het goed uitvoeren van 
de verkeersregels.  Hierbij werd gelet op: achteromkijken, richting 
aangeven, voorrang verlenen en fietsen op de goede plek van de weg. 
Helaas is één leerling van onze school niet geslaagd, de overige 
kinderen kunnen hun verkeersdiploma in ontvangst nemen. Van harte 
gefeliciteerd voor de geslaagde kinderen!  
 
Girls day 2019 
Tijdens Girlsday openen door heel Nederland bèta-, technische, ICT-bedrijven én technische of ICT-
afdelingen van bedrijven hun deuren voor meiden van 10 tot 15 jaar. De meiden kunnen deelnemen 
aan interessante activiteiten, maken kennis met vrouwelijke medewerkers en leren meer over 
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bèta/technische werkzaamheden. Kortom Girlsday laat meisjes de onontdekte wereld van bèta, 
techniek en ICT van dichtbij beleven!  
Ook de meiden van beide groepen 7 hebben deze dag kennis gemaakt met bèta/technische 
werkzaamheden. Meester Fred is donderdag met de meiden op visite geweest bij “Leenstra” in 
Drachten. De jongens van groep 7 bleven deze dag op school en volgden deze dag met Juf Renske 
een programma op school. 

In drie groepen hebben de meiden een rondleiding 
gekregen door de grote fabriekshallen, vol herrie en 
materiaal. We hebben grote ijzeren constructies 
gezien voor vrachtwagens en slimme 
takelmechanismen voor betonblokken van wel 12 
meter lang. Alles wordt in kantoren ontworpen en in 
de fabriek in elkaar gezet. 
Zelf hebben de meiden ook de handen uit de 
mouwen gestoken. In drie rondes werd kennis 
gemaakt met de diverse onderdelen van het werken 

bij Leenstra. Onder andere losten de kinderen een puzzel op door diverse bouten en schroeven op de 
juiste plekken in een stuk metaal te draaien. Later ontwierpen ze een vogelhuisje, dat ze op de 
computer aan konden passen naar hun eigen smaak. 
Het laatste onderdeel bestond uit het lassen van een vogelhuisje. Geweldig om te doen! Het 
vogelhuisje dat we eerder op de computer zagen konden we nu, met een beetje hulp, zelf in elkaar 
lassen! 
Tussen het harde werken door werd natuurlijk goed voor ons gezorgd. Om 11.30 stond er een 
heerlijke lunch voor ons klaar! 
Rest ons tot slot de ouders te bedanken die deze dag mee waren! 
 
Musical groep 8 
Wij zijn verheugd u allen te kunnen berichten dat groep 8 dit jaar weer een musical gaat opvoeren. 
Een betrokken oudergroep maakt dit mede mogelijk. Op woensdag 10 juli zullen de leerlingen van 
groep 8 de sterren van de hemel gaan spelen in de Pompstee! Welke musical? Tja, dat gaan we 
natuurlijk nog niet vertellen… 
Zodra er meer informatie bekend is, komt er weer een bericht in het schooljournaal. Maar schrik 
vooral niet als u de leerlingen van groep 8 ineens als rapper, groenteboer, YouTuber of iets dergelijks 
voorbij ziet komen. Nog wel een laatste vraag: “Spaart u ook zegeltjes?” 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Het team van OBS De Marke wenst een ieder fijne vakantie! 
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