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AGENDA 

Week 46 t/m 
Week 16 Wo/Do/Vrij geen fruit mee Alle groepen 

5 dec 
       Sinterklaas 

1 t/m 4 middag vrij 
5 /m 8 tot 14.00 uur 

 
TOETS- EN HUISWERKKALENDER 

  7 dec Engels blok 2 Gr. 7 

15 dec Natuur & Techniek H2 Gr. 8 

 
ROTS EN WATER   

   

   

 
VERJAARDAGEN 

29 nov Daan Dijkstra Gr. 3 

30 nov Silke Kahmann Gr. 8 
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Sinterklaas 
De Sint is inmiddels alweer een week in Roden en uiteraard maakt de school zich ook op voor het 
grote Sinterklaasfeest. Wat hebben de leden van de oudervereniging deze week weer hun best 
gedaan om de school weer gezellig te maken voor het bezoek van Sinterklaas!  

 

 
We hebben van Sinterklaas een bericht ontvangen. Op 
dinsdag 28 november mogen de kinderen van groep 1 
t/m 4 hun schoen zetten op school.  
Omdat we in de klas een schoentje hebben gemaakt, 
hoeven de kinderen GEEN schoen mee te nemen van 
huis. Ze mogen wel iets lekkers voor het paard of een 
mooie tekening voor Sinterklaas mee nemen. 
 
 

 
 

 
HERHAALDE OPROEP:   OUDE SCHOENEN VOOR SINTERKLAAS GEZOCHT !! 

Zoals reeds in het vorige schooljournaal vermeld stond zijn we dringend op zoek naar oude schoenen 
die de kinderen kunnen versieren.  
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 dinsdag 28 november. Alvast 
bedankt!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/sinterklaasroden


Boekenpret (groot)ouders gezocht 
Voor de uitleen van prentenboeken aan de kleuters en groep 3 zijn we op zoek naar (groot)ouders 
die op donderdagmorgen mee willen helpen. Na de Kerst stoppen een aantal ouders ivm andere 
werkzaamheden en daarom doen we een oproep voor hulp. Aanmelden kan bij juf Ans of Nathalie 
Mijnheer (moeder van Lorena gr. 4 en Dyanne gr. 5).  
 
Het sprookje 'De gouden toverketting'  
Op de basisschool De Nijenoert in Leek verzorgen ouders een toneelstuk voor de groepen 1 en 2. Wij 
gaan ook dit jaar weer met de kleuters de voorstelling bekijken op vrijdag 15 december. Hiervoor 
hebben wij ouders (of grootouders) nodig die de kleuters met de auto willen brengen. Op de deur 
van de klas hangt een intekenlijst waarop u kunt aangeven hoeveel kinderen u in de auto mee kunt 
nemen. 
 
Nieuwe leerling 
Er is een nieuwe leerling in groep 1/2a gekomen. Het is Daniël Strijker. 
Daniël is een broertje van Noa uit groep 5/6. We wensen Daniël een leuke tijd 
toe bij ons op De Marke.  
 
Dansles groep 5 
De leerlingen uit groep 5 hebben vanmiddag via het cultuurmenu meegedaan aan een dansworkshop 
van juf Miranda. Een perfecte manier om de kinderen in aanraking te laten komen met verschillende 
soorten dans. Vandaag was het les moderne dans. De kinderen waren nog een beetje afwachtend 
toen ze als kunstenaars standbeelden moesten kleien van hun mede klasgenoten, maar naarmate de 
les verder vorderde kwamen ze helemaal in hun rol. Aan het einde van de les hadden ze zowaar een 
kleine 'choreografie' gemaakt en geleerd. 
De kinderen vonden het heel leuk bleek uit hun enthousiasme tijdens en na het dansen. Ze hebben 
zin in de komende twee lessen en zijn benieuwd wat we dan voor mooie dans gaan leren. 
 
Even voorstellen 
Hallo iedereen van Obs de Marke. Mijn naam is Mirte Stinissen, ik ben 24 jaar en woon met mijn 
gezin in Roden.  Ik zit in het eerste jaar van de opleiding dienstverlening aan het Frieslandcollege te 
Leeuwarden en ik hoop over twee jaar mijn diploma te kunnen halen. Op de woensdag en de 
donderdagen kom ik de conciërge, Anneke Bekkema, helpen met de taken die ze doet om zo verdere 
ervaring op te doen voor mijn opleiding en mezelf. Tot ziens op de school, groetjes Mirte. 

 
TSO nota’s 
Dit weekend worden de TSO nota’s van het 1ste kwartaal per email verstuurd. Voor diegene die 
gebruik maakt van de TSO en waar geen email adres van bekend is krijgen de kinderen de nota  
aankomende week mee vanuit school. 
 
Primair onderwijs in actie 
De week hebben alle ouders via de mail een brief ontvangen vanuit ons bestuur. In de media wordt 
er veel gesproken over eventuele stakingsacties in het primair onderwijs. Vrijdag 3 november is er 
overleg geweest tussen de vakbonden en het initiatief “PO in actie”. Uit dit overleg zijn voor dit 
moment geen concrete stakingsacties afgesproken. Wel is afgesproken dat er in de maand november 
enkele gesprekken met minister Slob zullen plaats vinden. De uitkomst van deze gesprekken zullen 
bepalend zijn voor eventuele acties. Vallen de gesprekken tegen, dan heeft men dinsdag 12 
december als stakingsdag gekenmerkt. Verder is het plan om daarna in 2018 estafettestakingen te 
houden. Laten we hopen dat het niet zover hoeft te komen en dat het kabinet met een beter plan 
komt voor het primair onderwijs. Wat nu op tafel ligt is 10 miljoen extra voor komend jaar en 470 
miljoen in 2021. Nog lang niet de 1,4 miljard die het primair onderwijs vraagt voor 
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werkdrukverlichting en loonsverhoging. Voor alle duidelijkheid: of er een stakingsdag komt is dus nog 
niet zeker, maar als hij er komt dan is dat op dinsdag 12 december. 
 
Ziekte en invallers  
De afgelopen weken zijn of waren er geregeld leerkrachten een dag of soms langer ziek. Gelukkig 
hebben we dit tot op heden kunnen oplossen met verschillende invallers of inzet van het vaste 
personeel. We proberen ervoor te zorgen dat er bij ziekte van een leerkracht zo weinig mogelijk 
wisselende leerkrachten voor de groep komen. Helaas is dit niet altijd mogelijk omdat de invallers 
vaak werken voor verschillende gemeenten, waarbij ze op verschillende scholen kunnen worden 
ingezet. Soms is de wens om één invaller 'in te zetten' dus niet haalbaar omdat hij/zij al ergens 
anders ingedeeld is om daar te werken. 
 
De ervaring leert dat leerkrachten vaak hun uiterste best doen om, ook al zijn ze ziek, toch te komen 
werken omdat ze een sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebben ten opzichte van de kinderen en 
hun collega's. Wanneer een leerkracht zich toch ziek moet melden dan is dit vervelend voor de 
leerkracht die ziek is en ook vervelend voor de groep of uw kind. Bij ziekmelding volgt de 
onderstaande procedure: 
 
Als een leerkracht zich ziekmeldt, wordt de volgende werkwijze gevolgd:  

 Via ons bemiddelingsbureau SLIM wordt geprobeerd een invalleerkracht te regelen. De 
invalleerkracht is een leerkracht die bevoegd is om les te geven. Niet alle invalleerkrachten 
mogen gymnastiek geven. Het kan daarom gebeuren dat een groep geen gymnastiek krijgt 
op het moment dat de vaste leerkracht kortdurend afwezig is. We doen uiteraard altijd ons 
best om te kijken of een collega de gymles kan geven.  

 als er geen invalleerkracht beschikbaar is, vraagt de directeur aan collega's die vaste uren 
hebben op onze school of ze extra willen werken.  

 als er geen invaller of vaste collega beschikbaar is, wordt er gekeken of er ambulante 
personen (IB-ers, onderwijsassistenten of de directeur) beschikbaar zijn om deze dag(en) 
onderwijs te verzorgen.  

 als bovenstaande allemaal niet lukt, heeft de groep een vrije dag. De kinderen en hun ouders 
worden (als dit lukt) voor schooltijd op de hoogte gesteld dat ze een vrije dag hebben. Het 
kan ook zo zijn dat we de groep en de ouders op school (bij het brengmoment) opvangen en 
aangeven dat de kinderen noodzakelijker wijze een vrije dag hebben. Als u geen mogelijkheid 
heeft om zelf opvang te regelen voor uw kind, regelen wij de opvang. Uw kind wordt dan in 
een andere groep geplaatst.  

Het naar huis sturen van een groep is een uiterste middel. We doen er dan ook alles aan om het naar 
huis sturen van groepen te voorkomen.  

 


