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AGENDA
15 jan
15 jan
18-19 jan
19 jan
22 jan

Start cito
Cultuurmenu
Doe dagen Nijeborg
Wissellijst 2
Start cito

kleuters
Groep 3
Groep 8
Groep 3-8

TOETS- EN HUISWERKKALENDER
16 jan
Natuur & Techniek H2
18 jan
Natuur & Techniek

Gr. 7
Gr. 5b

ROTS EN WATER
15 jan
18 jan

Yvette
Ankie

Gr. 8
Gr. 5

VERJAARDAGEN
15 jan
15 jan
16 jan
17 jan

Tala Mansour
Kjell Slenema
Jenthe van der Graaf
Ids van der Plaats

Gr. 5-6b
Gr. 8
Gr. 7
Gr. 1-2b

Nieuwe leerlingen
Na de Kerstvakantie zijn de volgende leerlingen bij ons op school gekomen. In groep 1/2a Alex
Bakker. Alex is een broertje van Sanne uit groep 4. In groep 1/2c Michael Poutsma, Tessa Starke en
Celvin Ijtsma. Michael is een broertje van Ricardo uit groep 4 en Tessa is een zusje van Dana uit groep
1/2a.
We wensen Alex, Michael, Tessa en Celvin een fijne schooltijd toe bij ons op De Marke.
Knijpertjes en Nieuwjaarsrolletjes
In een aantal streken van ons land is het al eeuwenlang de gewoonte
om rondom de jaarwisseling de gasten op knijpertjes en
nieuwjaarsrolletjes te trakteren. Deze producten worden vanouds in
de donkere dagen voor kerst gebakken. Met het hele gezin rondom
de kachel of het open vuur. Een emmer deeg, een wafelbakijzer en
een pollepel bij de hand en men gaat aan de slag. Eerst een dun
wafeltje bakken. Direct na het bakken wordt het wafeltje om de
achterkant van de pollepel opgerold. Het rolletje is dan klaar.
Het verschil tussen knijpertjes en nieuwjaarsrolletjes is dat de wafels
niet of wel zijn opgerold. Hierin komt het verschil tussen het oude en
het nieuwe jaar tot uiting. Het knijpertje staat voor het oude jaar, dat
als een boekrol is ontvouwen; het rolletje symboliseert het nieuwe
jaar dat al zijn geheimen nog in zich verscholen heeft.
De eerste schooldag na de vakantie werden de kinderen en ouders bij binnenkomst door de TSO
getrakteerd op een nieuwjaarsrolletje. Namens het team van De Marke en de TSO wensen we
iedereen een voorspoedig en gezond 2018!
Parkeren
We willen allemaal dat de kinderen veilig naar school kunnen gaan. We zijn er dan ook gezamenlijk
verantwoordelijk voor dat de verkeersituatie rondom de school veilig is. Wilt u in verband met goed
zicht voor de kinderen en volwassenen niet parkeren bij de voorzijde van de school, langs de stoep
waar de gekleurde palen in de bocht staan en vlak voor de kruising. Ook vragen we u voor de
veiligheid van eenieder om alleen te parkeren aan de zijkant van de weg en niet op de stoep of op
het grasveld.
Toetsen Cito
In januari nemen we weer Cito toetsen af in alle groepen. Gedurende deze toetsen wordt er gekeken
welke leerstof de kinderen beheersen. Tijdens de oudergesprekken worden de resultaten besproken.
Schoolfruit
Komende week krijgen de kinderen onderstaand fruit door school aangeboden:
Mandarijn, appel (Gala) en grapefruit.
Weetjes: Grapefruits zijn grote, ronde citrusvruchten met een bittere smaak. Waarschijnlijk is deze
vrucht ooit ontstaan uit een kruising van een sinaasappel en pompelmoes. Hoe roder het
vruchtvlees, hoe zoeter de smaak. De vliesjes van een grapefruit zijn stevig en minder lekker om te
eten. Snijd een grapefruit daarom open doormidden en eet het vruchtvlees met een lepeltje eruit.
Vind je de vliesjes geen bezwaar dan kun je hem ook in parten delen en eten als een sinaasappel.
Kijk tip: Wat blijft drijven: een mandarijn met of zonder schil? Woezel doet een proefje met
mandarijnen en een vaas met water. Bekijk het proefje (duur: 02:27 min., leeftijd: 5-6 jaar) met
Woezel op SchoolTV.

Gastouders gevraagd
De Werkgroep Tsjernobyl , voor kinderen uit Wit-Rusland is in Roden, Leek en omgeving op zoek
naar gastouders voor kinderen uit Wit-Rusland voor ca. 4 weken
in de periode mei-juni 2018.
Wit-Rusland, 33 jaar geleden getroffen door de Tsjernobyl kernramp, heeft nog steeds last van de
atoomramp sporen.
Als u uw hart en huis ook eens open wilt stellen voor kinderen, die het hard nodig hebben
en heeft u in de periode mei/juni vier weken tijd, wordt dan gastouder van een Wit-Russisch kind!
U kunt kiezen tussen jongens en meisjes in leeftijd variërend van 9 tot 12 jaar zodat uw gastkind bij
uw gezinssamenstelling past. Aan de hand van het aantal gastgezinnen kan het aantal kinderen uit
Wit-Rusland uitgenodigd worden.
Overdag zijn de kinderen op school waar ze een activiteitenprogramma volgen.
U zult zien hoe verrijkend het is om kennis te maken met een andere cultuur. De kinderen zullen u
veel warmte teruggeven voor uw liefde.
Als u nieuwsgierig bent geworden kunt u contact opnemen met anneke.buitenwerf@home.nl (tel:
050-5015870) of per email: tsjernobylrodenleek@gmail.com
Meer informatie vindt u op onze website: www.tsjernobyl-rodenleek.nl
Wij zouden het op prijs stellen als u z.s.m. zou willen reageren, uiterlijk vóór 20 januari 2018.

