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AGENDA
21 t/m 29 okt
HERFSTVAKANTIE
Alle kinderen vrij
TOETS- EN HUISWERKKALENDER
31 okt
Geschiedenis
2 nov
Geschiedenis Hoofdstuk 1
9 nov
Natuur & Techniek

Gr. 8
Gr. 6a/6b en 5b
Gr. 6a/6b en 5b

ROTS EN WATER
30 okt
2 nov

14.15 Yvette
11.00 Ankie

Gr. 7
Gr. 4

VERJAARDAGEN
okt 22
okt 23
okt 23
okt 23
okt 24
okt 24
okt 28
okt 28
okt 29
okt 29
okt 29
okt 31
okt 1

Thomas Huitema
Dafne Greving
Isis Kroon
Luna Nieborg
Jesper Gooijer
Mare Henneveld
Juf Ingrid
Juf Carola
Pien Kuper
Thomas Meijer
Juf José
Jordy Dijk
Jorian de Jager

Groep 7
Groep 6
Groep 1-2c
Groep 3
Groep 4
Groep 8

Mente de Jonge
Elia Hoekstra

Groep 6
Groep 1-2c

okt 2
okt 3

Groep 6
Groep 3
Groep 3
Groep 5-6b

Handbaltoernooi jongens.
Woensdag 11 Oktober was het handbaltoernooi voor jongens.
Om kwart over 1 moesten de spelers aanwezig zijn.
Om half 2 moest team A zijn eerste wedstrijd spelen tegen het A team van Tandem. Het A team van
de Marke heeft die wedstrijd gewonnen, de eerstvolgende wedstrijd van de Marke was tegen de
Parel A om 10 voor 2, die hadden de jongens van Marke A ook gewonnen.
Toen kwam de eerste wedstrijd van Marke B
Die was om 10 over 2, helaas hebben ze die verloren, direct na Marke B moest het A team van de
Marke ook spelen, tegen de Rank A dat ging erg goed die hadden ze ook gewonnen.
De wedstrijd daarna was Marke B tegen de Tandem B die speelden ze gelijk.
Toen speelde de Marke A tegen het Valkhof A helaas speelde ze die gelijk.
Toen verloor de Marke B 2 keer (tegen de Rank en tegen de poolster).
De Marke A moest tegen de Hekakker A,
De jongens van de Marke team A vonden het oneerlijk dat de hekakkers een vrije bal kregen na de
wedstrijd.
In de finale werd het spannend eerst speelde de winnaar van poule B tegen de winnaar van poule C
(de Tandem tegen de Flint dat won de Tandem) Toen speelde de winnaar van poule A tegen de
winnaar van poule C, dat won de Marke A met 6-0.
Daarna speelde de finale het was de Marke A tegen de Tandem B.
Dat was een hele spannende wedstrijd
De Tandem had genoeg kansen maar de Marke ook het ging gelijk op.
Maar toen de wedstrijd eenmaal op gang was kon je wel duidelijk zien dat de Marke beter was.
EN DE WINNAAR VAN DIE WEDSTRIJD WAS……….
OBS de Marke!!!!!!!
Door de goede support van de meiden uit groep 8 van de Marke hebben wij kunnen winnen.
Door Frank en Ciske uit groep 8.
Handbaltoernooi meiden 2017 groep 8
Woensdag 18 oktober hadden de meiden van groep 8 het
handbaltoernooi gespeeld. Van De Marke deden er 2 teams
mee, het A-team en het B-team. Het A-team bestond uit:
Dianne, Veere, Mare, Nienke, Noor, Bente, Silke en Kirsten en
werd gecoacht door Gerriët Meertens en Inge de Jong. Het Bteam bestond uit: Stacey, Amy, Naomi, Britt, Trea, Xi Lan, Lara
en Fleur hun werden gecoacht door juf Yvette. De meiden
werden goed support door de jongens uit groep 8. Meteen de
eerste wedstrijd werd gespeeld door team A tegen De Tandem
de uitslag was 5-0 voor het A-team van De Marke. Gelijk
daarna moest het B-team spelen tegen de Hekakker. Toen
heeft de Hekakker gewonnen. Team A heeft de volgende
wedstrijd ook gespeeld tegen het Valkhof A, daarvan hebben
ze verloren. Toen moest het B-team 2 wedstrijden achter elkaar spelen, de eerste wedstrijd was
tegen het Valkhof B, ons B-team heeft toen gewonnen met 1-0. De tweede wedstrijd van het B-team
werd gespeeld tegen het Valkhof A daar hebben ze van verloren. Ondertussen speelde het A-team
ook een wedstrijd tegen de Hoeksteen ze hebben toen gewonnen met 2-0. Toen was het moment
aangebroken De Marke A tegen De Marke B de Marke team B heeft toen verloren met 7-0. Na deze
wedstrijd mest het A-team spelen tegen de Hekakker daarvan hebben ze verloren. Daarna speelde
het B-team tegen de Tandem ze hebben jammer genoeg verloren. Meteen daarna moest team A
tegen de Rank spelen waarvan ze met 2-0 hebben gewonnen. Het B-team ging na de wedstrijd van
het A-team meteen het veld weer op ze moesten ook tegen de Rank die ze hebben verloren. Daarna

ging het A-team weer spelen tegen het Valkhof B ze hebben gewonnen met 2-0. Beiden teams
hadden toen even een wedstrijd rust. De laatste wedstrijd werd gespeeld tegen de Hoeksteen ze
hebben toen 1-1 gespeeld. En toen was het wachten wie er in de finale stonden. Team A was 3e
geworden en het B team was 7e. In de finale moest het Valkhof A tegen de Hekakker toen heeft het
Valkhof gewonnen het was een spannende wedstrijd ze moesten penalty’s schieten daardoor heeft
het Valkhof A gewonnen.
Dit was het handbaltoernooi 2017 door de meiden van groep 8.
Groetjes Amy Ensing en Dianne Mulder.

Zwem4daagse in sportcentrum de Hullen
Van maandag 23 oktober tot en met
vrijdag 27 oktober wordt weer de
zwem4daagse georganiseerd. De
Zwem4daagse is een sportief evenement
waardoor kinderen gestimuleerd worden
om te blijven zwemmen, zodat ze ook na
het behalen van het zwemdiploma veilig zijn in en om het water. Kinderen en volwassenen kunnen
dagelijks zwemmen van 17.30 tot 18.15 uur of van 18.15 tot 19.00 uur en tot slot van 19.00 tot 20.00
uur.
Volwassenen moeten 20 baantjes per dag zwemmen en kinderen 10 baantjes per dag. De kosten
voor volwassenen en kinderen bedragen 9,00 euro.
Opgave: via de website www.sportcentrumdehullen.nl of bij de receptie van het zwembad.
Voor iedere deelnemer ligt er na vier dagen zwemplezier een medaille klaar!
Vanaf dinsdag organiseren we elke dag leuke activiteiten zoals spijkerbroekhangen en in de kantine:
spelletjes en schminken, ook kun je pizza, braadworst, stokbrood of pannenkoeken maken. Er is een
kleurplaatwedstrijd en als afsluiting op vrijdagavond een spetterende zwem-disco. Het thema is de
hele week: rondje Europa.
Nederland is een echt waterland, we leren zwemmen om veilig in en om het water te recreëren.
Voor kinderen is het belangrijk om ook na het behalen van het zwemdiploma vaak te zwemmen en
de aangeleerde vaardigheden te blijven oefenen. Plezier en veiligheid gaan prima samen. Het is een
sportieve activiteit om samen met vriendjes, familie of klasgenoten aan mee te doen. Zwemmen is
bewegen in het water en is ook nog eens leuk en supergezond.
Oproep vanuit de gemeente: Pleegouders gezocht
Als school bouwen we elke dag mee aan de toekomst van de kinderen in onze gemeente. Dat is
geweldig! Want ieder kind verdient een veilige, kansrijke toekomst. Helaas is dit niet voor ieder kind
vanzelfsprekend. Gelukkig zijn er pleegouders, die (tijdelijk) bij willen springen. Wij dragen pleegzorg
daarom een warm hart toe!
Woensdag 1 november start landelijk de 'Week van de Pleegzorg'. Via deze weg willen we u vragen
om pleegouder te worden (link naar landelijke website www.supergewonemensengezocht.n1).
Pleegouders zijn van onschatbare waarde en heel hard nodig. Op dit moment zijn er in Nederland
19.000 pleegkinderen. Soms kunnen ze tijdelijk niet thuis wonen, soms is dat voor langere tijd. Het
aantal nieuwe pleegouders dat zich aanmeldt, is gedaald. Daarom wachten kinderen in onze regio
soms te lang op een passend pleeggezin. Daarom zijn nieuwe pleegouders hard nodig!
Door de handen ineen te slaan, hopen we dat er meer pleegouders komen. Zodat kinderen niet
alleen op school, maar ook daarvoor en daarna een warme plek hebben waar ze zich goed voelen.
Namens alle pleegkinderen in Nederland en de pleegkinderen in Drenthe in het bijzonder, hoopt de
gemeente op uw medewerking!

Pleinfeest 11 november
De ondernemers in het Winkelcentrum
Winkelhart Roden gaan dit jaar, voo r
het eerst, een gezamenlijk 11
november Pleinfeest op de
Albertsbaan organiseren. Dit feest zal
tussen 17:00 en 19:00 uur zijn, waarbij
er een gezellig en sfeervol SintMaarten verzamelpunt wordt
gemaakt. Hier kunnen de kinderen met
hun lampionnen komen voor muziek,
zingen én wat lekkers.
Dj Franky zal muziek draaien en
eenieder kan mee doen aan de
lampionnen wedstrijd. Een vakkundige jury zal de lampionnen beoordelen, binnen 3
leeftijdscategorieën. Hierbij vervalt dan deels, het van winkel naar winkel lopen en bij iedere winkel
zingen. Natuurlijk is er dan wel altijd nog de tijd om bij de buren, familie, kennissen en onbekenden
te gaan zingen.
Een feestelijke Sint-Maarten groet,
Marjan Wiersma - Coördinator Sint-Maarten Pleinfeest
Winkelhart Roden
marjanwiersma@gmail.com of 06-53878133

Namens het hele schoolteam:

