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AGENDA 
 

Ma/di/do Tostiweek Gr. 5 

8 apr Cultuurmenu ‘Fluitje van een cent’ Gr. 1/2 

8 apr Uitgeblazen ei mee. Zie bijlage Gr. 6 

9 apr Praktijkexamen Verkeer Gr.  7 

11 apr Girlsday Gr. 7 

12 apr Koningsspelen Gr. 1 t/m 4 

12 apr Sportdag Gr. 5 t/m 8 

18 apr Nootjes schieten Gr. 3 t/m 8 

18 apr Paasdiner Alle groepen 

 
TOETS-EN HUISWERKKALENDER 
 

8 apr Toets Aardrijkskunde H 3 Gr. 5 

8 apr  Toets Aardrijkskunde H4 + topo Gr. 6A 

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

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

 
ROTS EN WATER 
 

11 apr Rots en Water Gr. 8 

 
 
VERJAARDAGEN 
 

9 apr Lexie  Gr. 5 

9 apr Stan  Gr. 6 

10 apr Imani Gr. 5 

11 apr Meester Bernd  

11 apr Meester Bertjan  

12 apr Frédérique  Gr. 3 

 
 
 

 



 
De grote rekendag  

Op 3 april hebben we ‘de grote rekendag’ bij ons op school 
gehouden. Deze dag gingen de kinderen aan het werk met van 
alles op het gebied van rekenen. Daarbij rekenden ze niet alleen 
in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Het doel is kinderen 
onderzoekend te laten rekenen, want zelf ontdekken levert 
inzicht op en niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!  
Het thema van deze dag was ‘Uit verhouding’. Dit was duidelijk 
te zien bij binnenkomst in de school: zo waren er juffen met 
supergrote brillen, mini hoedjes, heel veel sieraden en meesters 
met o.a. kleine stropdassen. Zelfs verschillende kinderen waren 
verkleed en hadden veel te grote of te kleine kleren aan. Het zag 
er erg gezellig en totaal ‘Uit verhouding’ uit! In de groepen 

werden deze dag niet de reguliere boeken en schriften gebruikt. Samen met de geweldige hulp van 
verschillende ouders en uiteraard van de leerkrachten hebben de kinderen net even wat uitdagender 
en spannender gerekend dan anders.  
 
Schriftelijk verkeersexamen groep 7 
Dit jaar hebben de kinderen van groep 7 hun theoretisch verkeersexamen gemaakt. Dit met groot 
succes; alle kinderen uit groep 7 van De Marke zijn geslaagd voor dit onderdeel. Van harte 
gefeliciteerd toppers!! Vervolgens zal op 9 april het praktisch verkeersexamen afgenomen worden in 
het centrum van Roden.  
 
Ouders gevraagd voor Boekenpret en/of schoolbibliotheek 
Een aantal ouders gaan stoppen met het helpen in de bibliotheek. We hopen dat er 
aanmeldingen komen voor nieuwe boekenpretouders en biebouders. Voor beide 
geldt dat er een rooster gemaakt wordt, zodat om de drie of vier weken een 
beroep op de hulp-ouder gedaan wordt. 
En vind je roosters maken leuk om te doen? Nathalie Mijnheer heeft al eerder 
aangegeven te willen stoppen met deze klus voor de Boekenpretouders en we 
zoeken voor haar een opvolger. 
 
Schoolkorfbal 
Afgelopen week is er een mail uitgegaan over de opgave voor het schoolkorfbal toernooi. In deze 
mail stond beschreven dat leerlingen zich als team met begeleider kunnen opgeven. Uiteraard wordt 
er in de klassen nog geïnventariseerd of er nog leerlingen zijn die deel willen nemen aan het toernooi 
maar nog niet zijn aangesloten bij een team. Bij voldoende aanmeldingen kunnen we nog meerdere 
teams formeren. Op deze manier zorgen we ervoor dat alle leerlingen die graag willen korfballen, 
kunnen deelnemen aan dit toernooi. 
 
Eenmalige wijziging rijroute tijdens Koningspelen en sportdag  

Volgende week vrijdag 12 april worden er op De Marke voor groep 1 
t/m 4 Koningspelen gehouden. Dit gebeurt in en om de school. Ook 
wordt er voor de groepen 5 t/m 8 een sportdag georganiseerd. Dit 
gebeurt in sporthal De Hullen en op het VV-Roden veld.  
Aan de scholensportdag doen 9 scholen mee. Om verkeerproblematiek 
te voorkomen, is onze school deze dag alléén via de Borglaan te 
bereiken. Auto’s kunnen geparkeerd worden langs deze weg en u kunt 
de kinderen lopend naar de school begeleiden. Kinderen en ouders die 
op de fiets komen, moeten deze dag ook via de Borglaan naar school 

komen. De kinderen kunnen hun fiets in de daarvoor bestemde stalling plaatsen. 
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Achter sporthal De Hullen worden buiten op het parkeerterrein ColourGuard clinics gegeven. Het 
parkeerterrein achter de sporthal en vóór de school wordt afgezet. Hierdoor is onze school deze dag 
niet via de gebruikelijk route (Ceintuurbaan Zuid) te bereiken. Er wordt een hek aan de voorkant van 
De Hullen geplaatst (ingang Ceintuurbaan Zuid). Daarnaast worden ook hekken geplaatst bij de 
parkeerplaats voor onze school. De gemeente heeft hiervoor een vergunning afgegeven. 
 
Informatie Koningsspelen groep 1 t/m 4 
Voor de onderbouwgroepen organiseren we de 
Koningspelen rondom de school en voor de 
kinderen van groep 3 en 4 ook deels in het bos. 
Zo gaan de kleuters vissen in de koninklijke 
vijver, zandkastelen bouwen, geldzakken 
versjouwen en doen ze een kruiwagenrace en 
stoelendans. De kinderen van groep 3 en 4 doen 
een parachutespel, lopen met dienbladen een 
parcours, doen in het bos een letterspel en in 
het bos wordt de koninklijke run gehouden.  
Met behulp van ouders kunnen we al deze spelletjes samen met de kinderen doen en we hopen op 

gezellige en sportieve dag.  Ouders die zich hebben opgegeven krijgen begin volgende week 
informatie over de spelletjes en in welk groepje ze zijn ingedeeld.  
 
Sportdag groep 5 t/m 8 
Op vrijdag 12 april vindt de jaarlijkse sportdag plaats. De schooldag begint gewoon om half 9. De 
kinderen komen, nadat de bel is gegaan eerst in hun eigen groep. De ouders die de teams begeleiden 
halen de kinderen uit de groepen en lopen gezamenlijk naar de Hullen. Hier blijven we 1 ronde. 
 
9.00 uur- 10.12 uur: ronde 1 
Dan lopen we gezamenlijk naar de sportvelden van VV Roden. 
10.45 uur-11.57 uur: ronde 2 
12.30 uur-13.42 uur: ronde 3 
 
Rond 14.15 uur vindt de estafette plaats op het hoofdveld. Uit de groepen 5 t/m 8 is het snelste 
meisje en de snelste jongen gekozen om De Marke te vertegenwoordigen. Na de estafette lopen we 
allemaal gezamenlijk terug naar school.  

Voorgaande jaren vroegen veel ouders of ze hun kind vanaf het 
sportveld meteen mee mochten nemen. We kunnen dit niet toestaan, omdat 
we dan het overzicht verliezen. Dus iedereen gaat mee terug naar school. We verwachten dat 
dat rond 15.00 uur is. Als de klas compleet is, bepaalt de leerkracht dat de kinderen naar huis mogen. 

 
De kinderen moeten in hun sporttenue op school komen. Ook 
moet elk kind ervoor zorgen dat de juiste kleding wordt 
meegebracht (bij voorkeur in een rugtas). Als kinderen in de 
eerste ronde in de hal sporten: sportschoenen voor binnen. 
Gaan kinderen in deze ronde zwemmen: zwemkleding. Tevens 
moeten kinderen voldoende eten en drinken meenemen voor 
de hele dag. 
Wij wensen de kinderen en de ouders veel plezier!  
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Fietsenstalling 
We hebben met de kinderen afgesproken 
om de fietsen netjes in de rekken te 
zetten. De laatste tijd staan toch weer veel 
fietsen schots en scheef en vallen hierdoor 
ook fietsen op de grond. Wilt u de 
kinderen er ook op wijzen om de fietsen 
netjes in de rekken te zetten? Fietsen met 
dikke banden kunnen het beste aan de 
buitenkant naast de rekken geplaatst 
worden. Zo kan ieder kind zijn/haar fiets 
kwijt en voorkom je beschadigingen.  

 
Nootjes schieten 
Donderdag 18 april, gaan 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. 
Er zijn nog enkele Opa’s en Oma’s van harte welkom om te komen helpen zodat we voldoende 
begeleiding hebben bij het nootjes schieten.  
 
De opa’s en oma’s verwachten we om 9.45 uur op school, 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 
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 zij ingang 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 zij ingang. 

 We wensen iedereen veel kookplezier en de kinderen een heel gezellige paasviering. We hopen 
op rustig en droog weer.  
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OV vergadering 
Dinsdag 26 maart 2019 heeft de OV voor de vierde keer dit schooljaar vergaderd.  
We hebben de Nationale Pannenkoekdag geëvalueerd. Deze activiteit vond plaats op vrijdag 22 
maart. De kinderen van groep 5 hebben die middag pannenkoeken voor hun opa’s en oma’s 
gebakken, buiten op het kleuterplein. Het was een zeer zonnige en gezellige middag! 
 
Verder zijn de komende activiteiten besproken: Koningsspelen / sportdag, Pasen, Geraniumactie en 
Disco avond.  
 
Voor vragen / opmerkingen, ideeën of aanmeldingen kun je de OV per mail 
(OV.demarke@gmail.com) of persoonlijk benaderen.   
 
Gemeente Noordenveld beweegt 

Waar iedereen het tegenwoordig over 
heeft is dat bewegen belangrijk is. Voor 
kinderen in het bijzonder wordt er op 
scholen veel aandacht aan geschonken. In 
dit perspectief dient ook het Mega 4x4 
voetbaltoernooi worden gezien. 
  

Zoals bekend van voorgaande edities organiseert vv. Roden, in samenwerking met de Gemeente 
Noordenveld in de meivakantie van dit jaar voor de 5e keer het MEGA 4 x 4 voetbaltoernooi. De 
deelname in de laatste editie is uitstekend geweest en de organisatie heeft dan ook besloten 
woensdag 1 mei opnieuw het 4 x 4 voetbaltoernooi voor kinderen te organiseren. 
  
Het Mega 4 x 4 toernooi kunt u ook vinden op de activiteitenkalender van de Gemeente 
Noordenveld.  
  
Deelname kan voor meisjes en jongens in de leeftijd van onder 8 jaar (2011), onder 10 jaar (2009)en 
onder 12 jaar(2007). Dit zijn de gebruikelijke leeftijden die ook bij de KNVB worden gehanteerd. 
Wellicht kunnen er via school een aantal teams worden samengesteld, zodat er al geoefend kan 
worden voor het schoolvoetbal.  
  
Doelen: 
·          In het kader van Noordenveld Beweegt wil de organisatie kinderen in beweging krijgen. Ook de  
kinderen die niet aan sport doen.   
·         Een ander doel van de organisatie is dat teams op een sportieve wijze, zonder scheidsrechter, 
wedstrijden spelen. 
·         Een 3e doel wat de organisatie voor ogen heeft, is, dat het in ieder geval jaarlijks terugkomt of 
zelfs 2x per jaar kan plaatsvinden. 
·         Er zullen naast de wedstrijden een aantal extra activiteiten plaatsvinden. 

 
Namens de organisatie, Johan Wardenier  
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Feestberen tellen tijdens de Nationale Museumweek in Speelgoedmuseum Kinderwereld 
Speelgoedmuseum Kinderwereld bestaat 50 jaar en dat 
wordt gevierd met de feestelijke tentoonstelling 
Kinderwereld 50 jaar jong!  
Tijdens de Nationale Museumweek, die plaatsvindt van 8 
tot en met 14 april, staat de piramide met de 
Rodermarktparade centraal in de expositieruimte. Dit 
pronkstuk is gevuld met allerlei speelgoed op wielen uit 
de collectie van het museum.  
Een beer te paard rijdt voorop met in zijn kielzog karren, 
koetsen, wagens, auto’s, wandelwagens en nog veel 
meer rijdend speelgoed. De passagiers bestaan uit 
feestelijk uitgedoste antieke poppen en beren. In de 
optocht rijden heel veel beren mee, grote en kleine.  
Tijdens de Museumweek kunnen kinderen raden/tellen hoeveel feestberen er meedoen aan de 
parade. Is het antwoord juist, dan krijgen de kinderen als beloning een presentje.  
Het museum is geopend op dinsdag t/m zondag tussen 11 en 17 uur.  
Raadpleeg http://museumkinderwereld.nl/ voor informatie over openingstijden, entreeprijzen, etc. 
Brink 31, 9301 JK Roden. T 050 501885 
 
Verkeersouder bijeenkomst  
Namens projectleider, Thomas Stuiver, van Veilig Verkeer Nederland nodigen wij u graag uit voor een 
gezamenlijke Verkeersouder bijeenkomst. Het programma is hieronder te vinden.  
 
Programma 
19:30 – 19:45:               Opening 
19:45 – 20:00:               Presentatie Dode Hoek App 
We willen kinderen én ouders bewust maken van de juiste opstelling op de weg rond zware 
voertuigen. Wanneer zien ze je wel en wanneer niet? Vaak zijn het de kinderen die het al weten 
vanuit hun dode hoeklessen, maar weten de ouders het ook nog? Deze app is speciaal bedoeld voor 
kind en ouder.    
20.00 – 21.00:               Afleiding in het verkeer 
Zoals je misschien al weet, kan je per 1 juli een boete van 95 euro krijgen als je met je telefoon bezig 
bent op de fiets. Ook vanuit VVN is er tegenwoordig erg veel aandacht voor MONO (ongestoord 
onderweg) en Op de Fiets Even Niets. Maar wat doet afleiding met je? Wanneer ben je afgeleid en 
welke vormen van afleiding zijn er? Hoe kunnen we er met zijn allen voor zorgen dat we focus 
hebben in het verkeer? Hier zullen de gastdocenten je meer over vertellen en laten ervaren deze 
avond.    
21:00 – 21:30:               Ervaringen delen en afronding van de avond 
Datum:            16 mei 2019 
Tijd:                 19:30 uur tot 21.30 uur 
Locatie:           Gemeentehuis Assen, Noordersingel 33, 9401 JW Assen 
Aanmelden:     Vóór woensdag 8 mei via de onderstaande link: 
https://nl.surveymonkey.com/r/GemeentelijkVerkeersouderBijeenkomstDrentheNoord  
 
Graag tot ziens op de Verkeersouder bijeenkomst! 
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