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AGENDA 

11-12 dec Cultuurmenu Gr. 1/2 

11 dec  School in Kerstsfeer vanaf 19.00 uur 

14 dec Amsterdam Gr. 8 

15 dec Sprookje Tolbert Gr. 1/2 

20 dec Kerstkoor/kerstdiner 17.30-19.00 uur 

21 dec Knieperties bakken TSO  

22 dec Kerst opruimen ‘s morgens 

22 dec Groep 1 t/m 4 hele dag vrij  

22 dec Kerstvakantie v.a. 12.00 uur 

 
TOETS- EN HUISWERKKALENDER 

13 dec Toets Aardrijkskunde Gr. 6a 

12 jan  Natuur & Techniek H2 Gr. 8 

 
ROTS EN WATER   
 
VERJAARDAGEN 

9 dec Ruben de Jong Gr. 5 

12 dec Lynn Musiwa Gr. 7 

12 dec Nick Zhou Gr. 1-2b 

13 dec Charissa Kuiper Gr. 3 

15 dec Pien Craanen Gr. 6 

16 dec Bart Mennega Gr. 4 

16 dec Arjan Wieland Gr. 7 
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Sinterklaasfeest op De Marke 
Wat een consternatie was er afgelopen dinsdagochtend bij ons op school. Het leek er even op dat de 
Pieten dit jaar alleen op De Marke waren gekomen, ze hadden namelijk geen idee waar Sinterklaas 
was. Maar wat een prachtige kunsten lieten ze zien op de trampoline! Door het geroep van de 
kinderen en de Pieten kwam de Sint er uiteindelijk toch aan. Hij bleek zich te hebben verslapen en 
had een heerlijk rustig bed gevonden in onze eigen school. Sinterklaas was namelijk zat van de 
drukke danspieten en hun harde muziek. Na zijn slaapmuts te hebben omgeruild voor zijn mijter kon 
het feest alsnog beginnen.  Samen met twee Pieten bracht hij een bezoek aan de kinderen van groep 
1 t/m 4 en had hij voor al deze kinderen een prachtig cadeau meegenomen. Ook de andere groepen 
kregen nog bezoek van de twee acrobatische Pieten.  Al met al een supergeslaagde afsluiting van een 
prachtig feest op onze school! 
 

Sinterklaas 
We stonden op het plein te wachten en te zingen. Toen kwamen er 4 pieten. Ze 
deden kunstjes, een van de pieten kon hele knappe kunstjes maken. 
Daarna kwam sinterklaas uit school hij had daar geslapen, hij had zelfs nog zijn 
slaapmuts op. 
In de klas stonden hele mooie surprises, iedereen had erg zijn best gedaan. Er was 
bijvoorbeeld een Porsche-logo en een geknutselde game-controller. We hebben 
veel lol gehad met de gedichten en de cadeautjes uitpakken. 
Toen kwamen de pieten in de klas en moesten we een liedje voor ze zingen. Piet 

klom op de kast in de klas. En liep op zijn handen. Een van de pieten kon zelfs een stoel op zijn kin 
laten balanceren. Hij schopte per ongeluk bijna een surprise 
kapot, wat een stunt-pieten. In groep 8 hebben ze zelfs aan de 
vide gehangen. Vanaf 12:00 waren alle surprises uitgepakt en 
gingen we spelletjes doen in de klas. We waren om 14:00 al vrij. 
Het was een heeeeele leuke dag.   
Groetjes van Bernd en Nino (groep 5/6)   
 
 

Schoolbibliotheek 
Vanaf de zomervakantie zijn we gestart met een centrale schoolbibliotheek. In deze bibliotheek 
kunnen de kinderen dagelijks hun leesboeken, van 10.45 tot 11.45 uur ruilen. Dankzij een groep 
hulpvaardige ouders is dit mogelijk. Zij begeleiden de kinderen met zoeken en voeren de boeken in 
en uit Schoolwise. Dit is een computerprogramma aangeleverd door de centrale bibliotheek te 
Roden, waar we nauw mee samenwerken. 
Voor maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen we nog wat extra hulp gebruiken. Mocht u de 
bibliotheek ouders willen ondersteunen, dan kunt u zich opgeven bij juf Ans. 
 
Schoolfruit 
Volgende week krijgen de kinderen op school: ananas, mandarijnen 
en peer. Deze week komen de mandarijnen uit Marokko.  
Leuke tip: kijk met uw kind hoe ver de mandarijn heeft moeten 
reizen. Hoeveel kilometers zijn dit geweest?  
Tot slot nog een interessant  weetje over de peer:  Als een peer begint 
te groeien, groeit hij met de dikke kant naar boven. Pas als de peer te 
zwaar wordt voor het steeltje, kantelt hij langzaam naar beneden. 
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Kerstfeest Obs De Marke op 20 december 2017 
Maandagavond 11 december brengen de oudervereniging, leerkrachten 
en een groot aantal ouders de school weer in kerstsfeer.  Hopelijk komen 
er veel ouders helpen! We verwachten deze ouders op maandagavond 11 
december om 19.00 uur in De Deel.  

 
Het kerstprogramma op 20 december 2017 ziet er als volgt uit: 

 

 Op woensdagavond 20 december is het kerstdiner en eten alle kinderen op school 

 Wij verwachten alle kinderen om 17:30 uur in hun eigen groep. Via het grote plein en de rode 
deur (bij De Deel) gaan alle kinderen naar hun klas.  

 In De Deel is van 17:15 – 17:30 uur een optreden van een kerstkoor bestaande uit een aantal 
kinderen van de groep 6. Zij zullen een aantal liederen ten gehore brengen o.l.v. meester 
Marsijla. Ouders, die de kinderen gebracht hebben, kunnen in De Deel, zonder de kinderen, nog 
rustig een kijkje gaan nemen.  

 De kinderen nemen ’s morgens (woensdagochtend 20 dec.) hun eigen bord, beker, soepkom en 
bestek mee in een plastic tas voorzien van hun naam.  

 Kijkt u nog even of u kunt intekenen op de hapjeslijsten? De intekenlijsten voor de top 10 
hapjeslijsten hangen vanaf maandag 11 december op de deur van de klaslokalen.  

 Voor de ouders/verzorgers die eten brengen dat warm moet blijven, is het raadzaam om zelf een 
rechaud mee te nemen (geen elektrisch plaatje). Op school is verder geen mogelijkheid om eten 
te bereiden. Dat moet men dus thuis al gedaan hebben. De hapjes kunnen ook vanaf 17:15 uur 
worden gebracht. Indien de aard van de versnapering dat niet toelaat, dan graag even met de 
leerkracht overleggen.  

 Stem tevens de hoeveelheid hapjes even af met de leerkracht. Graag na afloop de schalen ook 
voorzien van naam weer mee naar huis nemen. Wilt u wachten met het ophalen van de 
schalen/pannen, etc. totdat alle kinderen naar buiten zijn gekomen?  

 U kunt de kinderen ophalen door naar het grote plein te gaan. Vanaf 18:45 uur bent u welkom. 
Om het wachten te veraangenamen, zullen we dit in sfeer doen, onder het genot van een glas 
warme glühwein of chocolademelk. Om de uitstroom van de kinderen in goede banen te leiden, 
worden de ouders van de groepen 1 t/m 8 middels de geluidsinstallatie opgeroepen om hun kind 
op te halen bij de gele deur van de activiteitenruimte of bij de rode deur van De Deel. 

 De kerstviering eindigt om 19:00 uur, waarna de kinderen groepsgewijs door de gele deur van de 
activiteitenruimte naar buiten gaan. Graag buiten uw kind(eren) opwachten totdat ze met de 
hele groep naar buiten komt(komen). Vanaf 19:00 uur komen de volgende klassen groepsgewijs 
naar buiten: groep 1/2a, 1/2b, 1/2c, 3, 4 en 5a. Vanaf 19:15 uur gaan door de rode deur van De 
Deel resp. groep 8, 7, 6 en 5/6b naar buiten.  

 We wensen iedereen veel kookplezier en de kinderen een heel gezellige kerstviering. We hopen 
op rustig en droog weer.  

 Vrijdag 22 december gaan we de kerstversieringen opruimen, dit kan vanaf 8.30 uur. Alle hulp 
daarbij is welkom. 

 Vrijdagmiddag 22 december om 12:00 uur stoppen de lessen en begint de kerstvakantie.  
 

Mocht u vragen hebben over de kerstviering, dan kunt u terecht bij Ellen Kunst, Klaas van Zonneveld 
(OV), meester Bernd, juf Yvette en meester Jack. 

 
 


