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AGENDA 

23 sept. Rodermarktparade Groep 2 

25 sept.  Margedag Groep 1 t/m 4 

25 sept. Voorstelling Lipland Groep 7 en 8 

26 sept. Rodermarkt Alle kinderen vrij 

  4  okt. Start Kinderboekenweek  

 
 
TOETS- EN HUISWERKKALENDER 

   

 
 
VERJAARDAGEN 

23 september Lorena Mijnheer Groep 4 

25 september Noa Strijker Groep 5-6b 

26 september Madelon Mulder Groep 1-2a 

28 september Mila Smith Groep 6 

28 september Lars Vredevoogd Groep 4 

29 september Casper van Veen Groep 5 
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Nieuwe leerlingen 
Lois (groep 4) en Isis (groep 2) Kroon zijn dit schooljaar gestart op  
De Marke. Beide leerlingen wensen we  uiteraard een fijne leerzame tijd op onze school.  
 
Rodermarktparade 2017 
Op 23 september vindt de 53e Rodermarktparade met het thema 'Let me entertain you' plaats.  
De parade start om 13:30. De ouders van de kinderen uit de groepen 2 zijn al weken verschrikkelijk 
hard aan het werk om een onuitwisbare indruk achter te laten met hun wagen. Wilt u mee stemmen 

voor de publieksprijs dan kan dit met Facebook 
of kunt u inloggen op: 
www.rodermarktparade.nl. Onderaan deze 
pagina moet u uw e-mailadres invullen en op de 
knop 'Registreren' klikken. U ontvangt dan een 
persoonlijke jureringscode die u op de dag van 
de parade kunt gebruiken om te stemmen. U 
kunt deze dag stemmen tot 18:00. De 
publieksprijs wordt tijdens de avondparade die 
start om 19:00 bekend gemaakt. Laten we 
duimen dat we dit jaar ook in de prijzen vallen!!! 
 

Naar binnen gaan 
De kinderen uit de groepen 1 en 2 zijn vanaf 8.20 uur en 13.05 uur met hun ouders en/of verzorgers 
welkom in de klas. Om geloop zonder toezicht in de school te voorkomen hebben we besloten om 
de deuren pas vanaf 8.20 uur te openen. Zo kunnen de leerkrachten zich optimaal voorbereiden voor 
de lesdag. Voor de rust in de school willen we u en uw kind(eren) vragen om bij binnenkomst gebruik 
te maken van de ingang die hoort bij de klas van uw kind.  
Dit betekent voor: 
-Groep 1/2 binnenkomst vanaf het kleuterplein; 
-Groep 3/4 binnenkomst vanaf het plein richting het einde van de kleutergang; 
-Groep 5/6 binnenkomst vanaf het plein richting De Deel;  
-Groep  7/8 binnenkomst vanaf de zijkant van de school in de bovenbouw gang. 
 
Vanaf groep 3 t/m 8 blijven de kinderen voor schooltijd buiten met hun tas en/of fietssleutel. De 
leerlingen mogen vanaf 8.25 uur en om 13.10 uur naar binnen bij het gaan van de eerste zoemer. De 
zoemer gaat 5 minuten voor aanvang van de lestijd, zo hebben de kinderen tijd genoeg om naar 
binnen te gaan en kunnen de lessen op tijd starten (om 8.30 uur en 13.15 uur). De kinderen worden 
binnengelaten door de pleinwacht of een leerkracht. Voor de middag geldt hetzelfde: De eerste 
zoemer gaat om 13.10 uur, pas hierna mogen de kinderen naar binnen.  
 
Inleveren formulieren 
Heeft  u de formulieren ‘bereikbaarheid ouders/verzorgers 2017/2018’ en ‘bezwaar vervoer inclusief 
bezwaar ‘social media’ nog niet  ingeleverd? Zou u dit dan alsnog zo spoedig mogelijk willen doen om 
onze administratie compleet te maken.  

 

 

 

http://www.rodermarktparade.nl/
http://www.rodermarktparade.nl/


Schoolomgeving 
De schoolomgeving moet een veilige plek zijn voor kinderen. Ook de route van en naar school moet 
veilig zijn. Vooral rond de tijd  dat de school begint en uitgaat is het erg druk rondom de school.  Aan- 
en afrijdende auto’s  en de her en der  geparkeerde  auto's zijn een belemmering  voor een veilige 
schoolomgeving. We willen u daarom vragen, waar mogelijk,  lopend of fietsend naar school te 
komen om de veilige schoolomgeving te stimuleren. Mocht autogebruik toch noodzakelijk zijn, 
gelieve dan  in de zijstraten van de school te parkeren om mogelijke onveiligheid te vermijden.  

Voorstelling Lipland 
Groep 7 en 8 gaan maandag 25 september naar de voorstelling Lipland van Toneelgroep Vest. We 
vertrekken om 13.10 uur op de fiets naar de Tandem. 
 
Een korte beschrijving van de voorstelling. 
"Gered van ellende en verdrinking verblijven Suus en haar vader al twee jaar en zevenenveertig 
dagen op een eiland dat alles te bieden heeft wat een mens nodig heeft om te overleven. Eten, 
drinken, ligstoelen, warmte, veiligheid. Maar er zijn geen andere mensen, er is niks te doen, geen 
enkele afleiding. Dus hebben ze alle tijd om terug te denken aan wat ze hebben meegemaakt. Suus 
probeert haar vader- die geen woord meer zegt sinds hij is aangespoeld- op te vrolijken en aan de 
praat te krijgen.  
Enerzijds om hem te helpen en anderzijds om zelf bezig te zijn. Maar eens moet er geslapen worden. 
En wie beteugelt dan de nachtmerries?  
Vader en dochter helpen elkaar in een lichtvoetige, ontroerende en uiteindelijk indringende 
voorstelling met het wachten op een overtocht naar....Het Beloofde Land." 
 
Groep 7 en 8: Les over online veiligheid! 
Vandaag kregen we les over online veiligheid door bureau HALT. 
We leerden hoe we goed om kunnen gaan met sociale media en wat je er wel of niet op moet zetten. 
Onze klas leerde hoe we om konden gaan met pesten en hacken via sociale media. 
En we leerden als je bij de rechter bent hoeveel jaar je strafblad geldig blijft. [20 jaar per 1 keer als je 
het niet wist] en we kregen plaatjes te zien over een school waar een computer gehackt was. 

We kregen ook een WhatsApp gesprek op papier en 
daarop moesten we schrijven hoe we zouden 
reageren op Appjes.  
Onze klas kreeg ook en filmpje te zien over de politie 
en hackers. 
En toen kregen we een proces-verbaal te zien van de 
politie en daarin werd bekend gemaakt dat Ivar de 
school computer had gehackt. 
We moesten opschrijven of we Ivar via WhatsApp 
hebben afgeremd of aangemoedigd om de 
computers op school te hacken. 
En toen was het MYSTERIE opgelost. We kregen aan 
het einde nog een aantal tips hoe om te gaan met 
sociale media. 

 
 
 
 
 



Leerlingenraad 
Vanmiddag is de eerste bijeenkomst van de leerlingenraad. Deze bijeenkomsten zullen op 
vrijdagmiddag onder schooltijd plaatsvinden en dus niet meer op woensdag na schooltijd. 
 
Mogelijke datalek bij Biblionet Drenthe 
Wij zijn als school op de hoogte gesteld van een mogelijk datalek bij Biblionet Drenthe, waardoor 
mogelijk leerlinggegevens in handen van derden zijn gevallen. Het gaat om gegevens die wij als 
school in verband met de Bibliotheek op school aan de Bibliotheek verstrekt hebben. Biblionet 
Drenthe heeft melding gedaan van dit mogelijke datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Biblionet Drenthe én de betrokken bibliotheken nemen alle denkbare voorzorgsmaatregelen om de 
toegang tot de gegevens te blokkeren. Biblionet Drenthe betreurt dit incident ten zeerste.  

Het is altijd verstandig om op te letten of uw persoonsgegevens worden misbruikt. Als u denkt dat dit 
gebeurd, meld dit dan bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.bibliothekendrenthe.nl/datalek  
Of bij :Miriam van Opijnen-Woppenkamp • Telefoniste / Receptioniste 088-012 8000 
Postbus 78, 9400 AB Assen • Weiersstraat 1E, 9401 ET Assen  
m.vanopijnen-woppenkamp@biblionetdrenthe.nl • www.bibliothekendrenthe.nl 

WEEK VAN DE OPVOEDING 3 t/m 8 oktober 
Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk maar soms best lastig. Daarom staat de hele 
week in het teken van opvoeden en ouderschap. Ouders, medeopvoeders én professionals die te 
maken hebben met opvoeden staan er niet alleen voor. De Week van de Opvoeding draait om 
ontmoeting en uitwisseling tussen alle opvoeders. 
In de week van 3 t/m 8 oktober organiseert ‘Opvoeden is Bewegen’ voor de derde keer in de 
bibliotheek in Roden een bijeenkomst op dinsdag 3 oktober, 19.30 u., voor álle opvoeders en ouders 
van kinderen van alle leeftijden. Dit jaar is het thema  van de Week van de Opvoeding ‘Buiten de 
lijntjes’ en wij hebben dit aansprekende thema aangegrepen om weer een informatieve en 
interactieve avond te verzorgen. 
De presentatie van deze avond is in handen van Karin Polak (Visje in het Water). De eerste 
presentatie verzorgt Nettie Kramer (Scholare) en zij vertelt over de opbouw en ontwikkeling van het 
baby- en puberbrein; onbegrensd? Hoe ontwikkelen baby’s zich en waarom is stimulans in de eerste 
jaren zo belangrijk? En wat is er met het brein van de puber aan de hand? Daarna zal Margreet 
Werumeus Buning (Watoto Kindercoaching) op interactie wijze ons meenemen in wat opvoeden is, 
hoe lastig begrenzen is en welke mogelijkheden er zijn. Tot slot zal Anita Naus (De Rolwissel) ons 
laten ervaren hoe je als ouders samen je kinderen opvoedt, maar wat als je hier beiden een andere 
kijk op hebt? Hoe kom je je ex als opvoeder tegen? En de partner van je ex? Hoe zorg je voor een 
veilige omgeving óók met verschillende opvoedingsstijlen?  
Tussen de korte presentaties door is er gelegenheid voor vragen en contact met andere ouders en 
opvoeders en natuurlijk zorgen wij voor koffie en thee met wat lekkers erbij (bij de prijs van € 5,- 
inbegrepen). Alle ouders en opvoeders van harte welkom! 
Datum: dinsdag 3 oktober 
Aanvang: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur 
Locatie: Bibliotheek Roden (Heerestraat 178) 
Entree: € 5,- inclusief koffie, thee en wat lekkers 
https://www.weekvandeopvoeding.nl/over/ 
https://www.weekvandeopvoeding.nl/event/opvoeden-buiten-de-lijntjes/ 
Facebook: Opvoeden is bewegen 
  
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2014/10/23/meldingsformulier-identiteitsfraude
http://www.bibliothekendrenthe.nl/datalek
mailto:m.vanopijnen-woppenkamp@biblionetdrenthe.nl
http://www.bibliothekendrenthe.nl/

