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AGENDA
Week 46 t/m
Week 16
20 nov
20 nov

Wo/Do/Vrij geen fruit mee
Alle groepen
Zwemcircuit (de Hullen) 13.15 uur Gr. 6 /m 8
Start Mediamaster
Gr. 7/8

TOETS- EN HUISWERKKALENDER
24 nov
Tafeltoets 4/5

Gr. 6a

ROTS EN WATER
20 nov
23 nov

Yvette
Ankie

Gr. 7
Gr. 4

VERJAARDAGEN
23 nov
24 nov

Xi Lan Zhen
Twan Steendam

Gr. 8
Gr. 6

Sinterklaas komt met veel turn- en danspieten naar Roden!!!
Zaterdag 18 november komen Sinterklaas en zijn Pieten weer naar Roden. Evenals voorgaande jaren
wordt hij zaterdagmiddag om 13:30 uur verwacht op het Heereborchplein waar burgemeester Klaas
Smid hem ontvangt. Sinterklaas en zijn Pieten hebben aangegeven erg uit te kijken naar hun bezoek
aan Roden. Speciaal voor de intocht in Roden hebben de Pieten een aantal acts ingestudeerd.
De belevenissen van de Pieten zijn nu al te volgen op de Facebookpagina van Sinterklaas waar deze
gehele week een Sinterklaasvlog is bijgehouden.
Sinterklaasshow
Sinterklaas komt om 13:30 uur aan op het Heereborchplein waarna hij via de Heerestraat, waar een
aantal spectaculaire pieten-shows plaats vinden, naar de Pompstee gaat. In de Pompstee vindt nog
een gezellige, vrolijke Sinterklaas-show plaats. Deze showt begint om 14:45 uur en natuurlijk gaat
ieder kind na afloop met wat lekkers naar huis!
OUDE SCHOENEN VOOR SINTERKLAAS GEZOCHT
Op dinsdag 5 december komt Sinterklaas weer op bezoek bij De Marke met een aantal Zwarte
Pieten. Volgens de berichtgeving op www.facebook.com/sinterklaasroden heeft Sinterklaas dit jaar
de VlogPiet vooruitgestuurd naar Roden omdat één van de Pieten haar dansschoenen kwijt is
geraakt. Omdat de kinderen dit natuurlijk erg jammer vinden willen we deze Danspiet een paar
“nieuwe” schoenen aanbieden. Heeft u nog oude schoenen thuis, bij voorkeur van volwassenen, die
de kinderen mogen gebruiken om te verven en versieren, dan zouden we deze graag van u
ontvangen. U mag de schoenen inleveren bij Anneke, graag uiterlijk woensdag 22 november. Alvast
bedankt!!

Levering schoolfruit
Deze week hebben we de eerste levering van het school fruit/groente ontvangen. Over het algemeen
werd de gezonde hap goed door de kinderen ontvangen. Aankomende week krijgen de kinderen
radijsjes, een sinaasappel en een peer. Grote eters kunnen uiteraard een stuk fruit of groente extra
van huis mee nemen. Wel vragen we u om het op de woensdagen, donderdagen en vrijdagen in de
ochtendpauze bij een gezonde hap te houden.
Op de Marke krijgen de kinderen schoolfruit. Dat is omdat de regering het belangrijk vindt dat de
kinderen genoeg vitamines binnen krijgen en omdat het gezond is. We krijgen 3 dagen gratis groente
en fruit . Deze week kregen we wortel, peer en mandarijn. Dus woensdag, donderdag en vrijdag
nemen we geen snoep en koek mee. We vonden het lekker wat we deze week op school kregen. We
hopen dat er volgende week appels en komkommer bij zit, dat vinden wij lekker. Onze favoriet was
deze week de wortel. Dat is lekker om aan te knagen en gezond en ook nog goed voor je ogen. Pieter
en Noa, groep 5b

Zwemcircuit groep 6a en b, 7 en 8
Het recreatieve zwemcircuit wordt dit jaar georganiseerd op maandagmiddag 20 november. De
kinderen moeten deze middag met de fiets naar school komen. Gezamenlijk fietsen we dan naar
zwembad De Hullen. Om 15.15 uur zullen de kinderen weer op school zijn. Vergeet de zwemspullen
niet!
Nieuwe leerling
In groep 1/2c is deze week een nieuwe leerling gekomen. Het is Nienke
Vredevoogd. Nienke is een zusje van Lars uit groep 4.
We wensen Nienke een leuke schooltijd toe bij ons op De Marke!
Adreswijziging
Luca en Senna Pieterse (groep 8 en 5/6) zijn verhuisd naar Ikenveld 15, 9311 RP Nieuw-Roden.
Gevraagd
Voor bij de kleuters zijn wij op zoek naar kleine kartonnen dozen. Denk hierbij aan hagelslag-, of
Brintaverpakkingen. Inleveren bij de kleuterjuffen of bij Anneke.
Afval
Iedere dag produceren we per persoon zo'n anderhalve kilo afval. Ook al recyclen we daar een groot
deel van, het blijft voor het milieu beter om de berg afval te verkleinen. Op school gaan we hier ook
verdere stappen in zetten: In bepaalde ruimtes gaan we naast papier en batterijen ook plastic en
groente/fruit scheiden. Verder willen we u vragen om de kinderen een brooddoos en een
herbruikbare drinkbeker te laten gebruiken. Hiermee voorkomen we grote hoeveelheden plastic
afval van tussendoortjes en drinkpakjes!!! En dat is weer veel beter voor het milieu!

