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AGENDA
4 t/m 13 okt
11 okt
11 okt
12 okt
18 okt
18 okt
20 okt

ROTS EN WATER
9 okt
12 okt
16 okt
19 okt

Kinderboekenweek
Leerlingenraad
Handbaltoernooi jongens 13.3017.00 uur
Cultuurmenu
Handbaltoernooi meisjes 13.3017.00 uur
Zakelijke ouderavond
KINDEREN VRIJ

Vanaf 14.15 uur met Yvette
Vanaf 11.00 uur met Ankie
Vanaf 14.15 uur met Yvette
Vanaf 11.00 uur met Ankie

TOETS- EN HUISWERKKALENDER
9 okt
Aardrijkskunde hoofdstuk 1
9 okt
Aardrijkskunde hoofdstuk 1 en
topo
12 okt
Dictee blok 1
12 okt
Engels Unit 1
Oefenen tafels 1 t/m 7 en 10
Oefenen tafels 1 t/m 10

Groep 8
Groep 3 t/m 6
Groep 8
Vanaf 19.30 uur
Groep 1 t/m 4

Groep 5
Groep 3
Groep 5
Groep 3

Groep 5b
Groep 6b
Groep 5/6b
Groep 7
Groep 5b
Groep 6b

VERJAARDAGEN
7 okt
8 okt
8 okt
9 okt
13 okt

Koen Latour
Wout Ongena
Vaya Wendel
Jonne Kok
Lois Kroon

Groep 4
Groep 1/2 b
Groep 3
Groep 4
Groep 4

Kinderboekenweek 2017: “Griezelen…. gruwelijk eng”.
De komende twee weken is de Marke omgetoverd tot een prachtige
heks- en griezelschool en heeft het de naam “Markestein” gekregen.
Mede dankzij de geweldige inzet en hulp van een betrokken
oudergroep. Elke dag wappert er nu zelfs een exclusieve “Markestein”
schoolvlag.
Alle kinderen verzamelden woensdagmorgen op het plein, waar alle
meesters en juffen de kinderen opwachtten in een spannende outfit: van
heksen tot spoken en gruwelijke monsters, wat zagen ze er gaaf uit! Zelfs
enkele kinderen waren griezelig verkleed. Gezamenlijk werd er gedanst
en gezongen op het traditionele kinderboekenlied van “Kinderen voor
Kinderen”.
Hierna sprak de opperheks de kinderen toe en probeerde met een toverspreuk een toverstok te
laten zweven. Even leek dit te lukken, maar zelfs met de
hulp van een tweede heks en tenslotte de hulp van alle
kinderen bleef de toverstok na het opzeggen van de
toverspreuk niet zweven.
Uiteindelijk gaf de opperheks het op en vroeg de kinderen
om deze en andere spreuken zelf te oefenen. Daarvoor
kregen de kinderen allemaal een prachtige toverstok
uitgereikt. Wellicht is er aan het einde van de
Kinderboekenweek een tovenaarsleerling die het toch is
gelukt om een toverstok te laten zweven; het oefenen is
begonnen… Het begin van een mooie en griezelige Kinderboekenweek op “Markestein”.

Afsluiting kinderboekenweek in stijl.
Vrijdag de 13e sluit Markestein zijn deuren.
Om dit in stijl te vieren mogen alle kinderen verkleed naar
school.
En wil je een prijs winnen kom dan in je allermooiste of aller
griezeligste creatie naar school. We verloten twee prijzen bij de
onderbouw ( groep 1 t/m 4) en twee prijzen bij de bovenbouw
(groep 5 t/m 8).
Succes leerlingen van Markestein!

Pompoen wedstijd
Een paar maanden geleden hebben de kinderen een aantal pompoenpitten gekregen met daarbij de
uitdaging: Wie kweekt de zwaarste pompoen?
Het was een leuke uitdaging en afgelopen week hebben de kinderen de pompoenen meegenomen
naar school voor een weegmoment. Ondanks dat de weersomstandigheden niet ideaal waren tijdens
het pompoenseizoen, werden er maar liefst 42 (!) pompoenen in verschillende maten, vormen en
kleuren gewogen. Nadat de pompoenkwekers met hun eigen pompoen bij de deskundige jury samen
de pompoenen gingen wegen, zijn alle pompoenen verzameld in de Deel. Vanaf vrijdag kunnen de
leerlingen die hun eigen pompoen weer mee willen nemen naar huis, daar hun pompoen weghalen.
De achtergebleven pompoenen worden gebruikt ter decoratie op school.
Uiteraard is iedereen nieuwsgierig naar de uitslag… Met
een verschil van 0.6 kg, is de zwaarste pompoen
uiteindelijk gekweekt door Amber Oosting uit groep 5/6
b. Met een pompoen van maar liefst 10,2 kg is zij de
winnaar van de school. Zij heeft haar prijs inmiddels in
ontvangst genomen.
Hieronder een overzicht van de winnaars van de klassen:
1/2a
Tessa
7.0 kg
1/2b
Lisa
3.8 kg
1/2c
Natalie
5.2 kg
3
Rosanne
4.6 kg
4
Lenthe
9.6 kg
5
Amy
6.2 kg
5/6b
Amber
10.2 kg
6
Pien
3.4 kg
7
Arjan
6.4 kg
8
Silke
6.6 kg
Wij willen alle kinderen die hun best hebben gedaan om een mooi (zware) pompoen te kweken,
bedanken voor hun inzet!
Nieuwe website
Vol trots kunnen we eindelijk aankondigen dat onze nieuwe website online staat! De komende
weken gaan we hem steeds verder vullen met documenten, leerzame spelletjes en nieuws uit de
groepen. Het is een actieve website waarbij het zeker de moeite waard is om hier geregeld naar te
kijken. Mochten er op- of aanmerkingen zijn graag dan graag een berichtje naar: ict@demarkeroden.nl.
'Zpannend Zernike'
Het weekend van 14-15 oktober staat in het teken van wetenschap en techniek. Onder de noemer
'Zpannend Zernike' is er op deze dagen van alles te beleven in Groningen. Op zaterdag in de
binnenstad van Groningen, op zondag op de Campus van het Zernike. Je kunt zelf proefjes doen, er
zijn demonstraties, je kunt praten met echte wetenschappers, van alles ontdekken en naar boeiende
verhalen luisteren. De toegang is overal gratis. Het hele programma is te vinden op:
http://www.zpannendzernike.nl/
Zakelijke Ouderavond
18 oktober vindt vanaf 19.30 uur de zakelijke ouderavond plaats met als gastspreker
kinderboekenschrijver: Chris Vegter. Uiteraard staat het thema “lezen” deze avond centraal. De
officiële uitnodiging volgt nog.

Tips van de logopediste: Kinderboekenweek 2017
Van 4 t/m 15 oktober 2017 is het Kinderboekenweek. Het thema van dit
jaar is ‘Griezelen’.
Janneke Schotveld schreef het kinderboekenweekgeschenk ‘Kattensoep’.
Het Prentenboek van de Kinderboekenweek ‘Knikkeruil’ is geschreven
door Maranke Rinck.
Waarom is (voor)lezen belangrijk?
1. Het bevordert de ontwikkeling van het kind:
 het kind maakt kennis met allerlei onderwerpen
 het bevordert de interactie
 het vergroot de woordenschat
2. Voorlezen en leren lezen
Kinderen die vaak worden voorgelezen beleven zelf meer plezier aan het
(leren) lezen.
Leuke boeken voor peuters:
 Lekker nooit niet bang, ISBN 9789000354139
 De griezeltjes, ISBN 9789000356416
 Heksje Mimi geeft een griezelfeestje, ISBN 9789044818567

‘Kattensoep’
Kinderboekenweekgeschenk
2017
Het is belangrijk om ook thuis
met uw kind te lezen. Welke
tips kunnen worden gegeven?

Leuke boeken voor kleuters:
 De gruffalo, ISBN 9789056371845
 Het monsterbonsterbulderboek, ISBN 9789026141355
 Henny de heks’ spookhuis, ISBN 9789463130141

1. Kies samen een boek uit (in
de bibliotheek).

Boeken om zelf te lezen of voor te lezen:
 Gruwelijk grappige griezelverhalen, ISBN 9789024577682
 Een vampier van niks, ISBN 9789051163049
 De griezels, ISBN 9789026139352

3. Maak voorlezen leuk. Een
boek
van achter naar voren
lezen of over de kop, kan ook
leuk zijn.

Meer informatie:
Meer informatie over voorlezen en de Kinderboekenweek is te vinden
op: http://www.nationalevoorleesdagen.nl/

2. Praat samen over het boek.
Waar zou het over gaan?

4. Lees hetzelfde boek vaker
voor.
5. Verzin eigen tekst bij de
plaatjes
als lezen lastig is.

Meer informatie over voorlezen en taalontwikkeling is te vinden op:
http://kindentaal.logopedie.nl/site/voorlezen
https://www.boekstart.nl/tips/voorleestips/
Hoe schakelt u de preventief logopedist in?
Twijfelt u over de taalontwikkeling van uw kind, bespreek dan uw zorgen met de leerkracht.
In overleg met de school en ouders kunnen leerlingen worden aangemeld voor een logopedisch
onderzoek bij de logopedist die uw school/peuterspeelzaal bezoekt.

Spannende Kinderboekenweken bij Bibliotheken Norg, Peize en Roden
Kom van 4 tot en met 15 oktober griezelen in de Bibliotheken Noordenveld tijdens de gruwelijk enge
Kinderboekenweken.
HELP! Onze boeken zijn verdwenen.
Tijdens de Kinderboekenweken kunnen de kinderen in de
Bibliotheken Norg en Roden een stempelkaart halen voor
een boekenjacht! In het centrum van Norg en Roden zijn
diverse griezelige en spannende boeken verstopt in
etalages van winkels, wil jij ons helpen ze terug te vinden?
Daarnaast zijn in de bibliotheek in Roden Gruffalo’s
verdwenen! We hebben ALLE hulp nodig van onze jongste
bezoekers om de Gruffalo’s terug te vinden. Heb je alle
Gruffalo’s gevonden, of je stempelkaart vol van de
boekenjacht? Kom je kaart dan inleveren bij de Bibliotheek
en ontvang een leuk presentje. Kijk ook op de website van
de Bibliotheek bij jou in de buurt om te zien wat er te doen
is.
Codewoord
Via de computer kun je meespelen met Codewoord. Durf jij dit jaar het codewoord te kraken? Ga op
zoek naar het woord door spannende vragen te beantwoorden. Elk antwoord bevat een letter van de
oplossing. Aan het eind mag je nog even puzzelen om de letters op de juiste plek te krijgen. Kraak je
het codewoord, vul dan jouw antwoord in op www.bibliotheekroden.nl en maak kans op een prijs!
Ben je nog niet klaar met griezelen? Lees dan de spannende boekentips die je na het invoeren van elk
antwoord krijgt.
Tot griezels…
Gemeente Noordenveld beweegt.
Zoals misschien bekend heeft de organisatie in samenwerking met de Gemeente Noordenveld in de
meivakantie van dit jaar een groot 4 x 4 voetbaltoernooi georganiseerd en dat met veel succes.
De deelname was groot en de organisatie heeft dan ook besloten in de herfstvakantie (woensdag 25
oktober) opnieuw een 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 7 jaar (2010/2011), onder 9 jaar
(2008/2009), onder 11 jaar (2006/2007) en onder 13 jaar (2004/2005).
Dit zijn de gebruikelijke leeftijden die ook bij de KNVB worden gehanteerd.
1. In het kader van 'Noordenveld Beweegt' wil de organisatie kinderen in beweging
krijgen. Óók kinderen die geen lid zijn van een voetbalvereniging.
2. Een ander doel van de organisatie is dat teams op een sportieve wijze, zonder
scheidsrechter, wedstrijdjes spelen.
3. Een 3e doel wat de organisatie voor ogen heeft, is, dat dit evenement jaarlijks
terugkeert of zelfs 2 x per jaar (zoals nu) kan plaatsvinden.
Wellicht tot ziens in de herfstvakantie met de mogelijkheid uw kind een fijne sportieve dag te laten
beleven. Namens de organisatie, Johan Wardenier, telefoon: 06-52001046

