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AGENDA 

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 

12 jan  Natuur & Techniek H2 Gr. 8 

 
ROTS EN WATER   
 
VERJAARDAGEN 

16 dec Bart Mennega Gr. 4 

16 dec Arjan Wieland Gr. 7 

20 dec Fenne van der Krogt Gr. 1-2a 

22 dec Kirsten Hilberts Gr. 8 

22 dec Dean Smith Gr. 3 

26 dec Nils Witteman Gr. 4 

30 dec Noor Halkes Gr. 3 

30 dec Elien de Vries Gr. 7 
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Vrijwilligsters in de kleutergroepen 
Sinds een paar weken hebben de kleutergroepen op donderdagmorgen ondersteuning  gekregen van 
Lydia  Visser. Na de Kerstvakantie komt ze ook op de vrijdagochtend. Op maandag zal Gerda Klinker 
ook komen helpen als vrijwilligster. Beide dames hebben jaren als vrijwilligster op de peuterspeelzaal 
gewerkt, maar door de veranderde organisatie moesten zij daar weg. Ze hebben beide een passie 
voor het jonge kind en gaan in de kleutergroepen hand en spandiensten verlenen. Menig kind zal de 
dames wellicht herkennen. 
 
Nieuwe leerling 
In groep 1/2a is een nieuwe leerling gekomen. Het is Olivia Wijnands. 
We wensen Olivia een leuke tijd toe bij ons op De Marke. 
 
Kerstboom op het plein 
Afgelopen maandag werden alle kinderen, ouders en team verrast met een prachtig vijf meter hoge 
kerstboom op het plein. Een geweldig gezicht met schitterende lichtjes en de sneeuw. Ontzettend 
leuk dat de leden van de oudervereniging dit voor ons mogelijk hebben gemaakt. De kinderen 
begonnen de dag met een kring om deze mooie boom en zongen hierbij met z'n allen een kerstlied. 
 

         
 
Sneeuwballen gooien op het veld 
Maandag toen het sneeuwde toen mochten we met sneeuwballen gooien op het voetbalveld. De 
afspraak is dat met sneeuw gooien alleen op het veld mag. 
Iedereen ging tegen elkaar en het was super leuk. Het maakt niet uit wie uit welke klas komt of hoe 
oud je was, iedereen dacht om elkaar en als je een beetje jonger was gooide je wat minder hard en 
speelde je een beetje mee met de kinderen die in groep 3 zaten bijvoorbeeld. Het was heel leuk en 

gezellig we hopen dat er gauw weer sneeuw ligt😃  
Mede mogelijk gemaakt door: Frank Barkhof en Kjell Slenema 
 
 



DAGJE AMSTERDAM! Groep 8 

 TREIN: 
We gingen met de trein naar Almere 
daar moesten we overstappen. 
Toen gingen we met de trein naar 
Amsterdam. 

 NEMO: 
1,5 uur rondkijken, proefjes, dingen 
met water doen en veel meer leuks. 
Onder andere: Een dijk bouwen met 
schuimblokjes. Goeie kleur ballen in 
een bak doen. 
En je zelf ophijsen aan een touw. En in 
een soort huis dan zag je je zelf ver 
weg en in een camera zag je je zelf. En 
je kon in een soort lift dat je zelf 
omhoog moest hijsen 

 RIJKSMUSEUM: 
We werden op gesplitst in twee groepen en gingen met begeleiders mee. 
Daar vertelden ze ons over de gouden eeuw. Ook gingen we naar de Nachtwacht. We bleven daar 
een uur. 

 SHOPPEN: 
We mochten een uur vrij shoppen in de Kalverstraat. Heel veel gingen naar de Jamin en andere 
winkels. Later gingen we met de hele groep naar de Mac Donalds om te eten. Hierna gingen we na 
een wandeling weer met de trein terug naar huis . 
Gemaakt door : Luca, Nienke & Fleur 
 
Schoolfruit 
Volgende week krijgen de kinderen: Mandarijnen, sinaasappel en appel. 
Wist je dat: 
De eerste sinaasappels kwamen uit China, vandaar dat ze China’s appels werden genoemd. Later 
veranderde dat in sinaasappel. 
En dat de Elstar een kruising is tussen Golden Delicious en Ingrid Marie. Elstar werd oorspronkelijk 
gekweekt in Nederland. De eerste ontdekking is gedaan door Arie uit Elst. Vandaar ook de naam! 
 
Familietheater Angelino en de drie koningen  
Zondag 17 december 2017 in De Melkfabriek in Bunne. 
Een verrassende versie van het kerstverhaal door Peter van Dijk, gezien door de ogen van een kleine 
jongen, Angelino. Een theatrale en muzikale bewerking van het gelijknamige verhaal van Koos 
Meinderts en Annette Fienieg uit de Gouden Boekjes reeks. 
Aanvang: 15.00 uur | Entree: € 7,50 (kinderen), anders € 10,00. 
Duur: ca. 45 min.  
Meer informatie en reserveren: www.vriendenmelkfabriekbunne.nl  
 
In de kerstvakantie naar het museum Kinderwereld 
Kinderwereld is er weer klaar voor; pannenkoekjes bakken in kleine koekenpannetjes op oude 
fornuisjes uit de collectie van het speelgoedmuseum. 
Wegens groot succes in voorgaande jaren, mogen kinderen ook nu weer tijdens de kerstvakantie hun 
eigen pannenkoekjes bakken. 
Het beslag staat klaar, de fornuisjes zijn warm gestookt en de tafel is gedekt met bordjes en bestek 
uit de verzameling oude kinderserviesjes. 

http://www.vriendenmelkfabriekbunne.nl/


Met een glas limonade en allerlei lekkernijen voor op de pannenkoek is het voor de kinderen flink 
smikkelen geblazen. 
De activiteit ´Heel Kinderwereld bakt´ vindt plaats in het museumcafé de Kaleidoscoop, tijdelijk 
omgedoopt tot hét pannenkoekrestaurant voor en door kids. 
Sous chefs van Kinderwereld houden een oogje in het zeil en begeleiden de kinderen tijdens het 
bakproces. 
´Heel Kinderwereld bakt´ vindt plaats tussen 13 en 16 uur op: 
* 2e Kerstdag, 26 december 2017 
* vrijdag 29 december 2017 
* woensdag 3 januari 2018 
* zondag 7 januari 2018 
Tot en met 4 maart 2018 is de tentoonstelling ’LEGO® Starwarriors´, de kracht van het bouwen nog te 
bewonderen. 
Er is ook volop gelegenheid om te spelen met nostalgisch speelgoed op de grote buitenspeelplaats. 
Een bezoek aan Kinderwereld is tijdens de vakantie het ultieme familie-uitstapje! 
Er gelden normale entreeprijzen: Volwassenen € 5,00 p.p., 65+ € 4,50 p.p. 
De entreeprijs voor kinderen bedraagt € 4,00 p.p., inclusief activiteit en limonade. 
Het museum is tijdens de kerstvakantie geopend tussen 11 en 17 uur en gesloten op 1e kerstdag, 
oud- en nieuwjaarsdag. 
 
Kerstkaarten voor ‘de Hullen’ 
De verpleging en de vrijwilligers van het verzorgingstehuis ‘de Hullen’ 
hebben de locatie in de kerstsfeer gebracht. 
Het lijkt de bewoners erg leuk als er een kerstslinger komt van zoveel 
mogelijk kerstkaarten. 
Daarom de vraag of u en/of de kinderen een (zelfgemaakt) kaartje aan de 
bewoners van het verzorgingstehuis ‘de Hullen’, afdeling ‘de Esmarke’ 
willen sturen. Zodat óók zij een fijne kerst hebben! 
Het adres is: ‘De Hullen’ / Afdeling ‘de Esmarke’  
Ceintuurbaan Zuid 21 - 9301 HW Roden 
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Ben jij een dichttalent? Noordenveldleest zoekt minidichters! 
 
Ook in 2018 gaat Noordenveldleest op zoek naar de Minidichter van Noordenveld. Het thema is dit 
jaar ‘Theater’, net als  van de Poëzieweek, die van 25 tot en met 31 januari plaatsvindt.  
De minidichters wordt gevraagd op de wijs van een bekend liedje een nieuwe tekst te maken. Dus 
bijvoorbeeld Altijd is Kortjakje ziek, maar dan met een moderne, vette tekst. Of een coole, nieuwe 
tekst op het nummer Friends van Justin Bieber. Of Krantenwijk van Lil’ Klein, maar dan met heel 
andere woorden? Mag ook. Schrijf een nummer in je eentje, met een paar vrienden of met de hele 
klas. Voorwaarde is dat je de nieuwe tekst helemaal zelf verzint (teksten pikken van iemand anders 
mag dus niet…). De wedstrijd staat open voor de bovenbouw van het basisonderwijs.  
Insturen kan tot en met vrijdag 26 januari 2018. Daarna buigt een driekoppige jury zich over de 
inzendingen. De makers van de beste inzendingen worden uitgenodigd voor een optreden tijdens 
een feestelijke bijeenkomst op vrijdagmiddag 9 februari  om 16.00 uur in de Bibliotheek Roden. De 
presentatie van dit muzikale feestje is in handen van rapper Ferry Heeren, die ook raps zal maken 
met woorden die kinderen uit het publiek aanreiken. Maar de geselecteerde dichters vormen 
natuurlijk de hoofd-act met het zingen of voordragen van hun liedjes met splinternieuwe teksten. 
Daarna maakt de jury bekend wie zich de Minidichter van Noordenveld 2018 mag noemen. Van de 
tekst van de winnaar wordt traditiegetrouw een speciale boekenlegger gemaakt met een tekening 
van een bekende illustrator. 
Inzendingen kun je tot en met vrijdag 26 januari insturen naar charlotte@daannijman.nl  of  
t.oliemans@biblionetdrenthe.nl. Graag met een duidelijke vermelding van naam, e-mailadres en 
telefoonnummer van de maker(s). Noordenveldleest is een leesbevorderingsinitiatief van de 
Openbare Bibliotheken in Noordenveld en Boekhandel Daan Nijman  
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