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AGENDA
22 jan
22 jan
24 jan
25 jan

Start cito
Cultuurmenu
Start Nationale Voorleesdagen
Nationale gedichtendag

Gr. 3-8
Gr. 3
Alle groepen

TOETS- EN HUISWERKKALENDER
25 jan
Toets Geschiedenis
Gr. 8
26 jan
Aardrijkskunde + topo hoofdstuk 3 Gr. 7
ROTS EN WATER
22 jan
25 jan

Yvette
Ankie

Gr. 8
Gr. 5

Tostiweek

Gr. 8

Caithlyn Dussel
Wart Bathoorn
Mohammad Ayman Mansour
Djémo Leidelmeijer

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

TOSTIS
Week 4
(ma/di/do)
VERJAARDAGEN
25 jan
27 jan
27 jan
28 jan

Tosti IJzers
Beste ouders/verzorgers van OBS de Marke,
sinds kort heeft de leerlingenraad bedacht dat er tosti’s ijzers op school kunnen komen!
Dat vond de overblijf een goed idee. Elke week is voor elke
groep een tosti week. Maar dat is alleen op maandag,
dinsdag en donderdag .
Wij vragen om uw kind zelf een broodje ham en kaas mee
te geven.
Helaas geldt dit niet voor groepen 1 en 2.
Met vriendelijke groet Emma en Bernd van de
leerlingenraad
N.B.: in het schooljournaal zal elke vrijdag vermeld worden
welke groep de week daarop het tosti-ijzer tot zijn beschikking heeft. Voor week 4 is dat groep 8.
De TSO voorziet niet in de sauzen!
Doemiddag Nijeborg
Groep 8 is 18 januari 2018 naar de Nijeborg geweest.
Het duurde van 1 uur tot 3 uur.
Om half 1 vertrokken we met de fiets.
We werden opgedeeld in twee groepen.
Groepje 1 ging eerst naar de aula.
Groepje 2 ging eerst met de computers een wenskaart maken dat mocht je zelf bedenken.
Groepje 1 ging daarna s.o.p daar gingen we een quiz maken voor het spel petje op petje af.
Groepje 2 ging daarna het vak zorg en welzijn doen toen mochten we een traktatie maken en daarna
op eten of meenemen.
Groepje 1 ging toen met de computers ook een wenskaart maken.
En toen gingen we pauze houden toen kregen we drinken met een stroopwafel.
Groepje 2 mocht daarna een pennenhouder maken je mocht de pennenhouder zelf vijlen en de rest
werd voor je gedaan.
Groepje 1 liepen we naar het vak zorg en welzijn daar gingen we een traktatie muis maken.
Groepje 2 ging naar het vak pie daar kon je een poppetje van hout maken.
Groepje 1 ging ook een pennenhouder maken.
Groepje 2 mocht op het laatst nog naar het vak s.o.p daar gingen we ook een quiz maken.
Groepje 1 mochten nog op het laatst naar het vak pie ook een poppetje van hout maken.
En toen gingen we eerst met de fiets naar het Langewold hotel vanaf daar mocht jezelf naar huis.
Met dank aan kirsten en luca.

Aankondiging Nationale voorleesdagen
Woensdag 24 januari van 8.30 tot ongeveer 9.00 gaan diverse externe en interne mensen voorlezen
in de verschillende groepen. Wat ze gaan voorlezen blijft nog even een verrassing en wie gaan
voorlezen ook. Het doel is natuurlijk om het voorlezen te promoten en nu eens even door iemand
anders dan de eigen juf of meester.
Voorlezen kan al vanaf dat je een half jaar bent, je hebt wel een eenvoudig boekje nodig, maar toch.
Het kindje geniet en leert spelenderwijs de eerste woordjes die het later hardop zal uitspreken. En er
zijn echtparen die elkaar tot op hoge leeftijd een heel boek voorlezen! Echt waar! Voorlezen is op
elke leeftijd goed. Je neemt er de tijd voor, knus samen op de bank of vlak voor het slapen gaan, het
maakt niet uit, waar en wanneer. Voorlezen; altijd goed!!
In het volgende schooljournaal meer over het voorlezen, dus ….. wordt vervolgd.
Leesvirus-project
De leerlingen van groep 5a, 5/6b en 6a hebben deze
week uitleg gekregen over het Leesvirus-project. Dit
is een zeer besmettelijk virus dat de komende
periode op de Marke zal gaan heersen. Het project
gaat over tien mooie, spannende en grappige
boeken. Kinderen lezen de boeken, delen hun
mening over de gelezen boeken, wisselen
leeservaringen uit en ze doen mee aan de quiz. Met
het beantwoorden van de vragen en uitvoeren van
de opdrachten zijn punten te behalen. Welke school
wint dit schooljaar de wisseltrofee...? Maandag 29
januari zal het leesvirus-project starten en op vrijdag
13 april zullen we weten wie de winnaar is. Veel
leesplezier en succes!

Schoolfruit
Volgende week krijgen de kinderen op school de volgende fruit/groenten aangeboden:
Meloen (cantaloupe), tomaat en mango. Hopelijk een lekkere traktatie voor de kinderen.
De komkommertijd is op de Marke aangebroken ;)

