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AGENDA
18 okt

20 okt

ROTS EN WATER
16 okt
19 okt

Handbal toernooi meisjes
13.30 – 17.00 uur
Zakelijke ouderavond 19.30 uur
Hele dag vrij
Fiets (verlichtings) controle

14.15 uur met Yvette
11.00 uur met Ankie

Groep 8
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8

Groep 5
Groep 3

TOETS- EN HUISWERKKALENDER
1 nov
Engels, unit 6

Groep 8

VERJAARDAGEN
17 okt
17 okt
18 okt
20 okt

Groep 5/6b
Groep 1/2b
Groep 1/2a
Groep 7

Lisa Kroese
Sander Rutgers
Brenden Glas
Amber Bloeming

Geboortenieuws
Afgelopen vrijdag is meester Bertjan vader geworden van een prachtige tweeling: Robin en Lauren.
Na een paar dagen ziekenhuis zijn
moeder en hun dochtertjes fijn thuis.
Bertjan, nogmaals van harte gefeliciteerd!
Geniet van je prachtige gezin!
Nieuwe leerlingen
Deze week is de tweeling Armin en Irwan Rozema bij ons op school gekomen. Armin zit in groep 1/2c
en Irwan in groep 1/2b.
We wensen Armin en Irwan een fijne tijd toe bij ons op De Marke.
Opening school
Zoals u eerder heeft gelezen hebben we besloten om de deuren voor schooltijd te sluiten.
We begrijpen dat dit voor iedereen even wennen is en misschien wat onvriendelijk kan overkomen.
Dit besluit hebben we genomen zodat de leerkrachten ’s ochtend hun tijd ook daadwerkelijk kunnen
besteden aan het voorbereiden van hun lessen en/of zich goed kunnen opladen voor de schooldag.
Helaas zien we toch nog dagelijks ouders gezamenlijk met hun kind(eren) de school ruim voor
8.15 uur naar binnen gaan. Hierdoor voelen we ons genoodzaakt om de deuren tot 8.20 uur gesloten
te houden.
Voor traktaties kunt u gebruik maken van de kleuteringang die vanaf 8.15 uur open is of vanaf
8.20 uur bij de hoofdingang. Ook nogmaals het verzoek om de kinderen niet eerder dan 8.15 uur het
schoolplein op te laten gaan. Vanaf dat moment is de pleinwacht aanwezig en is er toezicht op het
plein.
Fietsenhok
Afgelopen woensdag is er stormschade ontstaan in het fietsenhok. Bij de gemeente is een melding
gedaan om de boom te verwijderen. Een klusbedrijf zal de dakplaten afvoeren. We wachten op actie
van beide partijen.
Fiets (-verlichtings-) controle voor de groepen 5 t/m 8 op vrijdag 20 oktober 2017
Nu de dagen weer korter worden is het belangrijk dat de kinderen die op fiets naar school komen
goed werkende verlichting op hun fiets hebben zodat ze beter
zichtbaar zijn in het donker. Als verkeersouders willen we hier
een bijdrage aan leveren door op vrijdagochtend 20 oktober een
verlichtingscontrole te houden voor alle leerlingen van de
groepen 5 t/m 8. Via deze weg willen wij dan ook de
ouders/verzorgers van deze leerlingen vragen om ervoor te
zorgen dat op vrijdag 20 oktober alle kinderen van deze groepen
op de fiets naar school komen. Controleert u zelf voor die dag de
fiets(-verlichting) ook nog een keer? Alvast bedankt voor uw
medewerking.
De verkeerscommissie:
Margon Feiken, Klaas van Zonneveld, Martijn van Rijn, Wietse Rozema, Renate de Grijs, Bernd Kuik
en Jack Oosterwijk
Zakelijke ouderavond
Aankomende woensdag (18 oktober) organiseert de oudervereniging de zakelijke ouderavond. Op
deze avond geeft Chris Vegter een korte lezing over het belang van lezen.
Uiteraard wordt het (financieel) jaarverslag van de MR, OV en TSO besproken. Ook wordt de
voortgang met betrekking tot andere schooltijden besproken.

Graag horen we in verband met de koffie en thee of u deze avond aanwezig bent. U kunt zich
opgeven bij de leerkracht of een mailtje sturen naar info@demarke-roden.nl
Het belang van: “Lezen en voorlezen” (door Chris Vegter)
Ouders willen graag dat het goed gaat met
hun kinderen. Dat ze iets bereiken in de
maatschappij. Goed kunnen lezen is daarvoor
van groot belang.
Hoe kunnen ouders en school daaraan
bijdragen?
Enkele belangrijke uitspraken van Chris
Vegter:
•
Kinderen die meer lezen, behalen
betere resultaten op school.
•
Vrij lezen helpt voor het consolideren,
verdiepen en verwerven van woordkennis.
•
De taal van prentenboeken is veel
rijker dan de taal van alledaagse gesprekken.
Chris Vegter is basisschooldirecteur, heeft
meegewerkt aan het schrijven van
taalleesmethodes en is auteur van
kinderboeken.
In zijn zeer inspireerde lezing gaat hij in op het
belang van lezen en voorlezen. Ook zal Chris
Vegter een aantal boeken meenemen, voor
belangstellende ouders.
Voorlezen in de boekhandel, zie bijlage
Annemieke Prins kan heel, heel, heeeellll goed voorlezen!
Afgelopen woensdag waren er al aardig wat kinderen die hiervan hebben genoten.
Zij komt aanstaande vrijdag de 13e nog een keer langs om lekker met ons te griezelen.
Datum 13 oktober
Aanvang 14:30 uur
Locatie: Boekhandel Daan Nijman
Afsluiting Kinderboekenweek
Het is vrijdag de 13e vandaag, mocht u bijgelovig zijn, ga dan zolang in een hoekje zitten wachten tot
deze dag voorbij is.
Op school was het vandaag ook extra griezelig, er waren heksen, spoken, tovenaars, mummies, mooi
uitgedoste feeën, een enge clown enz.
De twee juryheksen zijn de klassen rond geweest en hebben alle prachtig verklede kinderen bekeken
en zijn tot de volgende prijswinnaars gekomen:
Groep 1,2 a,b,c: Tess, Quinn, Evelin, Lisa v B, Siebren, Lisa K, Sven
Groep 3,4: Doutzen, Charissa, Imani, Fabian
Groep 5,6,5/6: Anne, Enola, Mart, Casper v V, Naomi
Groep 7,8: Elien, Stacey.
Al deze kinderen hebben een leuk prijsje mogen uitzoeken. Alle andere kinderen kregen een
vampiersnoepje uitgereikt.

Enkel mooi uitgedoste leerlingen!!!!

De kinderboekenweek is ten einde!! Daarmee is Markestein nu weer gewoon de Marke!!!

