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INFORMATIEAVONDEN
Aan het begin van het het schooljaar houdt elke groep een informatieavond. Tijdens deze avond
zullen de leerkrachten aan de ouders uitleggen wat er in de desbetreffende groepen het komend
schooljaar allemaal staat te gebeuren. Er is natuurlijk ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Alle informatieavonden beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.00 uur. We zien u graag op
een van deze avonden!
Datum
Maandag 11 september
Maandag 11 september
Donderdag 14 september
Donderdag 14 september
Maandag 16 september
Maandag 16 september
Dinsdag 19 september
Dinsdag 10 oktober

VERJAARDAGEN
9 september
Niek Damkat
12 september Bernd Jansen
13 september Luca de Jager

Tijdstip
19:30 tot +/- 21:00 uur
19:30 tot +/- 21:00 uur
19:30 tot +/- 21:00 uur
19:30 tot +/- 21:00 uur
19:30 tot +/- 21:00 uur
19:30 tot +/- 21:00 uur
19:30 tot +/- 21:00 uur
19:30 tot +/- 21:00 uur

Groep 7
Groep 5/6
Groep 8

Groep
3
8
4
5
5/6
6
7
1/2a, 1/2b, 1/2c

De eerste schoolweek
Inmiddels zijn de basisscholen in onze regio deze week weer begonnen en zit de vakantie er op. Zo’n
eerste dag na de zomervakantie is voor iedereen toch wel een beetje spannend: Een ander lokaal,
een nieuwe meester of juf en iedereen vaak nog vol met allerlei spannende vakantieverhalen. Extra
spannend was het natuurlijk voor alle kinderen die maandag voor het eerst naar De Marke gingen.
Deze kinderen willen we bij deze heel hartelijk welkom heten op onze school. We hopen dat ze zich
hier snel thuis zullen voelen.
Om iedereen weer even op de hoogte te brengen van allerlei zaken en om de gegevens te
actualiseren krijgen de oudste kinderen uit het gezin vandaag een schoolkalender mee naar huis. Per
maand kunt u zien wat er in de school gebeurt. Ook vindt u in deze kalender de namen en adressen
van alle leerlingen van de school.
Hiernaast krijgen de kinderen ook formulieren mee, die we graag ingevuld van u terugontvangen. Dit
gaat over o.a. bereikbaarheid en medicijngebruik. We vragen u om elk jaar deze lijsten opnieuw in te
vullen, omdat we merken dat bijvoorbeeld mobiele nummers regelmatig veranderen en wijzigingen
niet altijd worden doorgegeven. Om onze administratie zo snel mogelijk weer actueel te hebben
vragen we u om deze formulieren zo spoedig mogelijk (graag uiterlijk 15 september) weer in te
leveren bij de groepsleerkracht.
Overblijven
Een nieuw schooljaar betekent ook een nieuw overblijfjaar. Mocht u uw kind (eren) dit schooljaar
(weer) laten overblijven, dan dient u een inschrijfformulier in te leveren. De meeste ouders hebben
dit formulier al voor de zomervakantie ingeleverd. Voor wie dit vergeten is of nieuw is op school :
de inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij onze conciërge (Anneke) en bij de “de overblijf”. Dit jaar
is Carolien Boer overblijfcoördinator.
Vacatures
De overblijfouders gaan weer van start om uw kinderen een gezellige en veilige lunchtijd te
verzorgen. De planning is rond, maar er is toch dringend behoefte aan nog 2 overblijfouders. Bij
belangstelling, aarzel niet, we kunnen uw hulp goed gebruiken. U kunt hiervoor Carolien Boer
benaderen (’s ochtends in de Deel) of mailen naar tso-demarke@ziggo.nl.
Facturen
De facturen voor het laatste kwartaal van vorig schooljaar zijn afgelopen vrijdag per email naar de
ouders/verzorgers verstuurd. Van de ouders waar geen email van bekend is, krijgen de oudste
kinderen de eerste week de facturen mee naar huis in de tas. Heeft u geen email of brief ontvangen
eind deze week, stuur dan een berichtje naar tso-demarke@ziggo.nl. Ook voor vragen over uw
factuur kunt u dit emailadres gebruiken.
Nieuw hek
Eindelijk is het gedaan met de vele ballen in de sloot. In samenwerking met de school heeft de TSO
gezorgd dat er eindelijk een mooi hek langs de sloot bij het grasveld is gekomen. Dit is niet alleen
handig voor het voetballen, maar biedt ook veiligheid voor de kleinere kinderen. We zijn erg blij met
het resultaat.
Gymrooster
Het nieuwe gymrooster is vermeld in de schoolkalender. Voor groep 7 is er een wijziging ten opzichte
van de toegestuurde ouderbrief. In verband met een verkeerde planning van de uren van meester
Harry, moet deze groep nu uitwijken naar de dinsdag van 10.00 tot 10.45 uur. Door deze wijziging
krijgt de groep nu alsnog les van meester Harry. In de schoolkalender staat het juiste gymmoment
genoteerd.

De bibliotheek op school
Dit schooljaar starten we met een eigen bibliotheek op
school. De schoolbibliotheek is gevestigd in de oude
personeelskamer. Door de geweldige inzet van de
medewerkers van de bibliotheek, ouders en de klusopa’s is
onze bibliotheek zo goed als ingericht en het ziet er nu al
prachtig uit. Donderdagavond hebben we van de
bibliotheekconsulente nog een laatste instructie gekregen,
zodat we vanaf volgende week, dankzij een groep
vrijwilligers, de schoolbibliotheek kunnen laten draaien.
Hulp gevraagd
We zoeken nog ouders om mee te helpen in de
schoolbibliotheek. Met name op de donderdagen hebben
we een tekort aan hulp. Daarnaast zoeken we ook nog
ouders om mee te helpen met de Boekenpret op
donderdag. Je kunt je aanmelden bij Ans Dolsma.
Zomerleesboeken
Voor de vakantie hebben de kinderen van groep 3 en 4 een boek meegekregen van school om in de
vakantie te lezen. Graag zien we deze boeken uiterlijk woensdag 13 september weer op school terug.
Boekenprettasjes
Volgende week willen we weer starten met Boekenpret. Echter zijn nog niet alle boekenprettasjes
ingeleverd op school. Wilt u deze maandag bij de leerkracht inleveren.
Creatieve middag
In de groepen 5 t/m 8 willen we op de vrijdagmiddagen van 13.15-14.45 uur weer tijd aan de
creatieve vakken gaan besteden. Om het mogelijk te maken de kinderen zoveel mogelijk gevarieerde
technieken en materialen aan te bieden, is de hulp van ouders onontbeerlijk.
We gaan de creatieve middag iets anders vormgeven. We gaan binnen een groep werken a.h.v. een
aantal thema’s. Aan elk thema wordt 4 á 5 weken gewerkt. De lessen beeldende vorming zullen dan
voornamelijk door de leerkrachten van de desbetreffende groepen worden gegeven. Maar daarnaast
en/of daarbij vragen we toch ook de hulp en medewerking van ouders. De leerkracht neemt het
grootste aantal kinderen van zijn/haar groep onder zijn hoede, terwijl een ouder dan in een klein
groepje een andere techniek/materiaal toepast. De leerkracht houdt echter steeds de supervisie. Om
één en ander te realiseren hopen we dat we weer mogen rekenen op een groot aantal hulpouders,
maar ook opa’s en oma’s zijn welkom. Via een antwoordstrookje van de verkregen brief kunt u zich
opgeven.
Formulier verklaring van wel/geen bezwaar bij vervoer van de auto
Wij streven ernaar om de kinderen naast de zogenoemde leervakken ook regelmatig kennis te laten
maken met andere zaken. Te denken valt dan aan o.a. sportwedstrijden, theaterbezoek, excursies,
stedenbezoek ect. Het regelen van vervoer is hierbij soms een lastige kwestie. Met name ten aanzien
van de vraag “wie is wanneer voor wat verantwoordelijk?” Navraag heeft geleerd dat bij het vervoer
van kinderen met auto’s van derden (bijvoorbeeld van andere ouders) u de school of de chauffeur
niet aansprakelijk kunt stellen bij calamiteiten als er is uitgegaan van de wettelijk voorgeschreven
regels. Toch willen we voor de zekerheid weten of u hiermee akkoord gaat, graag invullen op het
formulier dat u vandaag zal ontvangen.

Oproep knutselen voor de Kinderboekenweek
Na de Rodermarkt start al vrij snel de Kinderboekenweek (4 oktober). Het thema is 'Griezelen' en het
plan is om tijdens deze twee weken de school om te toveren in een passend decor. De spanning
moet er een beetje in blijven, dus willen we niet te veel hier over kwijt.
Voor het maken van een aantal voorwerpen vragen we hulp van een aantal ouders. Dit kan op school
gebeuren, maar eventueel ook thuis. Voor vragen en opgave kunt u terecht bij Mariska Slenema
(moeder van Kjell, groep 8, en Sverre, groep 3) en Carolien Boer (moeder van Emma, groep
5/6 en Maureen, groep 4).
Verder hebben we nog nodig: Bezemstelen, witte lakens, heksenhoeden of andere
griezel/spookattributen. Als we deze mogen lenen, dan graag voorzien van naam inleveren bij de
leerkracht voor 29 september.
Vindt u het ook leuk om mee te helpen om de school dinsdagmorgen/middag of avond te versieren,
dan stellen we uw hulp zeer op prijs.
Opgave, graag voor 29 september, kan hiervoor bij Mariska, Carolien, juf Karin of juf Ans.
Inzamelingsactie sportschoenen/kleding voor Kledingbank Noordenveld
Heeft u of uw kinderen nog (schone en bruikbare) sportschoenen en of sportkleding liggen waar u
niks meer mee doet? Kledingbank Noordenveld heeft hier belang bij. De Kledingbank van
Noordenveld organiseert in samenwerking met de Sportcoaches van Noordenveld een speciale
inzamelingsactie voor sportschoenen/kleding voor kinderen en volwassenen.
De Kledingbank in Roden beschikt over een aparte sportafdeling. De vraag naar sportkleding en
(vooral) sportschoenen neemt toe en het aanbod is vaak niet voldoende. Om wat meer
sportschoenen/kleding naar de kledingbank te krijgen wordt deze speciale inzamelingsactie
georganiseerd.
U kunt de hele maand september al uw (schone en bruikbare) sportschoenen/kleding inleveren op
de volgende locaties in Noordenveld:
Roden:
Norg:
Peize:

Sportcentrum de Hullen, VV Roden, VV Nieuw-Roden, Inwonersplein
De Brinkhof, Bewegingscentrum/zwembad.
Sporthal Peize.

Op de locaties staan speciale manden waar u de sportschoenen/kleding kwijt kunt.
Voor vragen over deze actie kunt u contact opnemen met:
Sportcoaches Noordenveld, Froukje Temming, froukjetemming@welzijninnoordenveld.nl, 050
3176500
Kledingbank Noordenveld, Vera Wagenaar, kiki.wagenaar@hetnet.nl, 0592 269693

