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AGENDA 

18 sept. Informatie avond Groep 5/6 en 6 

19 sept. Informatie avond Groep 7 

23 sept. Rodermarktparade Groep 2 

25 sept.  Margedag Groep 1 t/m 4 

26 sept. Rodermarkt Alle kinderen vrij 

   

 
 
TOETS- EN HUISWERKKALENDER 

   

 
 
VERJAARDAGEN 

18 sept. Maryn Dijk Groep 5 

18 sept. Dyanne Mijnheer Groep 5 

19 sept. Fabian van Dijk Groep 3 

19 sept. Puck Steendam Groep 1/2c 

19 sept Jort Witteman Groep 1/2c 
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Nieuwe leerlingen                                                                          
             

Groep 5 Casper van Veen  

Groep 3 Thomas Meijer  

Groep 1/2c Eva van Veen  

 Chris van der Meulen  

 Jürgen Klaassen broertje van Elin uit groep 1/2a 

Groep 1/2b Jet Halkes zusje van Noor uit groep 3 

 Quin Douma  

 Deon Kroese broertje van Lisa uit groep 1/2a 

 Nick Zhou  

Groep 1/2a Silvan Wendel broertje van Yuna en Vaya uit groep 5/6 en groep 3 

 Siebren Rozenbaum  

 
Wij wensen al deze nieuwkomers een fijne tijd bij ons op ´De Marke´ en heel veel succes! 
 
Cultuurmenu groep 7 en 8 
Mandag 25 september gaan de groepen 7 en 8 's middags op de fiets naar de Tandem om naar een 
voorstelling te kijken. Dit is een onderdeel van het cultuurmenu. We hebben nog enkele ouders 
nodig die mee willen als begeleider op de fiets en aanwezig willen zijn bij de voorstelling.  
Aanmelden bij de leerkracht. 
Vertrek op de fiets om 13.15 en terug rond 15.15. 
                       
Rots en Water 
Vanaf week 39 wordt er weer gestart met de lessen van Rots en Water voor de groepen 3 t/m 8. 
Deze lessen worden gegeven op de maandagen door Yvette Nijnuis en op de donderdagen door 
Ankie Witsenboer. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie-en 
confrontatievaardigheden aangeleerd. Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld 
door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken. Dit jaar krijgt elke groep een basisaanbod van 
vier weken achter elkaar. Hiernaast is er nog ruimte voor individuele leerlingen en/of groepjes.  
Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en anti-
pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn 
meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van 
weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Gedurende deze 
lessen vergroten de kinderen hun communicatie- en sociale vaardigheden en het zelfbewustzijn. 
Mede door deze lessen willen we   sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting of 
meeloopgedrag voorkomen en/of verminderen. Dit wordt bereikt door het ondersteunen en 
bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.  
 



Wisseling Intern Begeleiders (IB-ers) 
Ook dit schooljaar krijgen de leerkrachten weer ondersteuning van de intern begeleiders. 
 De interne begeleiders zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg: dat kan bestaan uit 
daadwerkelijke hulp voor de leerlingen, adviezen aan de leerkrachten, het volgen van leerlingen met 
behulp van toets gegevens en/of observaties, het aanvragen van onderzoeken, contacten 
onderhouden met externe instanties etc.  Ze geven tevens gestalte aan de onderwijsvisie (samen met 
de directie en de bouwcoördinatoren) en ze zetten lijnen uit met betrekking tot de pedagogische en 
didactische aanpak binnen de school. Aangezien Renate de Grijs dit schooljaar lesgeeft in de 
bovenbouw en Ankie Witsenboer dit schooljaar geen vaste lesgevende taken heeft in een groep, 
hebben we gemeend dat het effectiever is om de Intern Begeleider indeling te veranderen. 
Renate is vanaf schooljaar 2017/2018 IB-er voor de Bovenbouw (groep 5, 5/6, 7 en 8) en Ankie voor 
de Onderbouw (groep 1/2a, 1/2 b, 1/2 c, 3 en 4). Uiteraard is er een gedegen overdracht geweest en 
overleggen beide IB-ers gedurende het schooljaar geregeld met elkaar. Mochten er vragen zijn 
omtrent leerlingen dan kunt u natuurlijk bij de IB-ers terecht. 
 
Herinnering voor de betaling van de ‘vrijwillige ouderbijdrage 2016/2017’  
Uit de administratie van de penningmeester van de oudervereniging blijkt dat nog niet alle ouders de 
vrijwillige ouderbijdrage van schooljaar 2016/2017 hebben betaald. De ouderbijdrage is bedoeld voor 
extra activiteiten die geen onderdeel uitmaken van het verplichte lesprogramma, zoals 
o.a. de bekostiging van verschillende vieringen op school.  
De hoogte van de ouderbijdrage (schooljaar 2016/2017) was:  1 kind  € 23,00 
           2 kinderen € 39,00 
           3 kinderen € 50,00 
Mocht u dit bedrag nog niet hebben betaald; langs deze weg willen we u alsnog vragen 
deze bijdrage over te maken op rekeningnummer: NL71INGB0007788133 t.n.v. 
Oudervereniging De Marke. 
 
Voorlichting groep 7 en 8 online veiligheid 
Halt heeft de wettelijke taak een passende correctie te geven op beginnende jeugdcriminaliteit. 
Beginnende jeugdcriminaliteit vindt meer en meer online plaats. Jongeren overzien vaak de gevolgen 
niet van wat ze doen en zijn extremer in hun gedrag dan volwassenen. Dit heeft te maken met de 
ontwikkelingsfase waar ze in zitten. Jongeren zijn nog heel erg bezig met het ontwikkelen van een 
eigen identiteit en het los komen van hun ouders. Dit gedrag speelt natuurlijk ook als zij actief zijn op 
internet, waar ze met hun smartphone bijna altijd en overal toegang toe hebben. Daar komt bij dat 
jongeren op internet vaak meer durven omdat zij denken dat ze dan anoniem zijn. Jongeren 
gebruiken internet voor van alles: ontspanning, contact hebben met elkaar en voor hun schoolwerk. 
Toch hebben ze soms ook vervelende ervaringen met internet. Het gaat dan vaak om het rondsturen 
van nare filmpjes of foto’s, geruzie of zelfs bedreigingen (bijvoorbeeld via WhatsApp). Jongeren gaan 
ook op internet dus weleens te ver. Het lijkt dan onschuldig wat ze doen maar het kan grote gevolgen 
hebben voor henzelf en voor anderen en zelfs strafbaar zijn. Als jongeren online strafbare feiten 
plegen dan kunnen zij hiervoor naar Halt worden gestuurd. Omdat Halt wil voorkomen dat jongeren 
over de schreef gaan, geven we voorlichtingen en ouderbijeenkomsten over online veiligheid. 

 
In de voorlichting zoeken we met de leerlingen uit wanneer je op internet te ver gaat. Dit doen we 
door een aantal waargebeurde verhalen te onderzoeken. We bespreken met de leerlingen wat er is 
gebeurd, of het strafbaar is, wie het slachtoffer is en welke straf de dader krijgt. Op die manier leren 
de leerlingen dat niet alles even onschuldig is en wat de gevolgen zijn als je te ver gaat. Ook 
bespreken we met de leerlingen hoe ze kunnen voorkomen dat ze in zo’n situatie terecht komen en 
wat ze kunnen doen als dat toch gebeurt. 

 



Jongeren experimenteren, dit experimenteren vindt ook online 
plaats. Spreek daarom met uw kind af dat hij of zij geen 
privégegevens deelt en alleen neutrale foto’s plaatst. Het beste is 
om geen foto’s te plaatsen waarop je gezicht herkenbaar is. Voor 
jongeren is het ook belangrijk om veel vrienden of volgers te 
hebben, dat geeft ze status. Vertel uw kind dat hij of zij niet 
zomaar iedereen moet accepteren als vriend of volger. Laat 
alleen mensen toe die je zelf echt kent. Want er kan een heel 
ander iemand achter een profiel zitten. Wilt u meer weten over 

dit onderwerp? Kijk dan op: www.halt.nl/opvoeders. 
 
Activiteitenladders 
Lekker sporten en bewegen in het nieuwe schooljaar? Of misschien liever creatief bezig zijn of 
zingen? Het kan allemaal, want de activiteitenladders zijn weer uit. De ladder loopt van oktober t/m 
december. De activiteiten zijn voor alle kinderen uit Noordenveld en worden georganiseerd door de 
sport - en cultuurcoaches van Noordenveld in samenwerking met verenigingen en instellingen. Wil jij 
ook meedoen? Bekijk de activiteitenladder en geef je vanaf 12 september op via 
http://www.welzijninnoordenveld.nl/sport-en-cultuur. In Roden kun je bijvoorbeeld Gymmen, 
Spookzwemmen, Cartoon tekenen of mee doen met Freerunning. Kijk op de ladder voor meer 
activiteiten. 
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