SCHOOLJOURNAAL

02 februari 2018

Molenweg 1 9301 JD Roden * 050-5017434 * info@demarke-roden.nl *
Website: www.demarke-roden.nl
AGENDA
07-08 febr
Cultuurmenu
Gr. 1/2
TOETS- EN HUISWERKKALENDER
06 feb
Aardrijkskunde
8 febr
Engels H3
8 febr
Engels
9 febr
Tempotoets tafels 7+8
9 febr
Spelling H4

Gr. 6a
Gr. 7
Gr. 8
Gr. 6a
Gr. 7

ROTS EN WATER
05 febr
08 febr

Yvette
Ankie

Gr. 8
Gr. 5/6

Tostiweek

Gr. 6a

Emma van Bergen
Niek van der Krogt
Daimy van der Vaart
Kirsten van Zonneveld

Gr. 4
Gr. 4
Gr. 3
Gr. 6

TOSTI’S
Week 6
(ma/di/do)
VERJAARDAGEN
3 febr
3 febr
4 febr
5 febr

14 Februari onderwijsstaking
Uit de media heeft u vast meegekregen dat er op woensdag 14 februari voor Noord-Nederland een
nieuwe onderwijsstaking is uitgeroepen. Dit is het begin van een estafettestaking die door heel
Nederland zal trekken. Ook deze keer nemen alle scholen van OPO Noordenveld deel aan deze actie
en gaan alle scholen deze dag dicht. Hierover heeft u een brief ontvangen via de mail.
Het team van De Marke zal voor een groot deel ook aanwezig zijn bij de stakingsmanifestatie die
wordt gehouden op het Suikerunie-terrein in Groningen.
Het salaris voor veel leerkrachten op De Marke is niet de belangrijkste reden om te staken. Het gaat
ons meer om de tijd die er beschikbaar is voor de leerlingen. Ouders en de maatschappij verlangen
dat er 'passend onderwijs' wordt gegeven waarbij ieder kind individueel, op maat wordt geholpen. En
dat moet je in je eentje voor de klas dan maar even waarmaken. We hebben daarom liever extra
handen in de klas of kleinere klassen, zodat we meer tijd kunnen besteden aan de kinderen.
Daarnaast is het zorgwekkend dat er zo weinig invalleerkrachten beschikbaar zijn. Het griepvirus trof
de afgelopen weken ook de gemeente Noordenveld, naast de vele zieke kinderen waren er ook veel
leerkrachten ziek. Helaas had SLIM, het bedrijf dat voor ons de
vervangers regelt, geen invallers meer beschikbaar en kregen
leerlingen les van vrije collega's, intern begeleiders of zelf van
directeuren om maar geen leerlingen naar huis te hoeven sturen.
Op de volgende site (www.lerarentekortisnu.nl) ziet u dat
verschillende scholen met deze problematiek te maken hebben.
In afgelopen maand ging het om 27463 kinderen die niet het
onderwijs van de juiste leerkracht heeft verkregen en dat enkel door
682 verschillende scholen geregistreerd: slechts 10,83% van alle
basisscholen!
Daarnaast is het beroep onder jonge mensen steeds minder
aantrekkelijk door de "slechte" betaling ten opzichte van andere HBO
opleidingen.
Open dag woensdag 7 februari
Woensdag 7 februari kunnen nieuwe ouders die erover denken hun kinderen naar de Marke te laten
gaan, een kijkje nemen op onze school van 10.45 tot 12.00 uur.
Vorig jaar hebben de leerlingen van groep 8 voor het eerst de nieuwe ouders rondgeleid en dat was
een succes. Dit jaar zullen wederom de leerlingen van groep 8 deze belangrijke taak op zich nemen.
Wij hopen natuurlijk op veel belangstelling.
Vacatures TSO
We zijn nog steeds op zoek naar overblijfmedewerkers, dit kan iedere week maar ook bijvoorbeeld 1
keer in de 2 week (Hier krijgt u een kleine vergoeding voor).
Mocht het u leuk lijken dan mag u contact met Carolien Boer opnemen of de deel inlopen, hier is zij
bijna elke morgen te vinden.
Vanuit de TSO: even voorstellen
Als uw kind overblijft komt deze mogelijk wel eens terug met een verhaal van wat er gebeurd is
tijdens de lunchpauze. We hebben gemerkt dat niet alle ouders weten wie er op de groep bij hun
kind(eren) staat. Dat is jammer! Dus deze week gaan we beginnen met het voorstellen van de TSO
medewerkers. De twee coördinatoren van de TSO trappen af.

Ik ben Carolien Boer, getrouwd met Arnaud en we hebben 2 dochters Emma (groep 6b) en Maureen
(groep 4) .
Ik doe de coördinatie van de TSO, dit houdt in dat ik ervoor zorg dat er een rooster is voor de
overblijfkrachten. Ook zorg ik ervoor dat de bakjes bij de deuren geleegd worden en noteer ik de
kinderen die incidenteel overblijven. Vanaf donderdag heb ik ook zelf een vaste groep, dit is groep
5/6b waar ik gezellig een broodje mee eet! De overige dagen ben ik altijd overal flexibel inzetbaar.
Verder doe ik inkopen voor de TSO kinderen, haal doekjes om er voor te zorgen dat uw kind niet als
chocolademonster rond loopt, maar ook de knutselmaterialen voor tijdens de TSO zijn erg belangrijk.
Afgelopen maand hebben we tosti ijzers aangeschaft, dit was een vraag van de leerlingenraad en ik
moet zeggen, de tostiweek is een groot succes!
Mochten er problemen zijn tijdens de TSO dan probeer ik
die op te lossen en mochten er problemen blijven met een
leerling dan doe ik even een belletje met de ouders.
Afgelopen januari hebben we een EHBO workshop
geregeld voor de TSO medewerksters zodat we weten wat
we moeten doen met ongelukjes. Wat ik erg leuk vind van
de TSO is de gezelligheid in het team, maar ook de
betrokkenheid van school. Je ziet de kinderen in hun
omgeving waar ze toch dagelijks zijn.
Wat leuk dat ik me mag voorstellen op deze manier. Ik ben Jacqueline Hoogstraten, moeder van
Milla (groep 6B) en Noa en Dawn die beiden dit jaar naar de middelbare school zijn gegaan. Voor de
TSO doe ik de (financiële) administratie. Dit doe ik nu 2 jaar met veel plezier. Ik hou de TSO
boekhouding bij, zorg voor betalingen en maak de jaarrekening van de TSO. Van mij krijgt u de
kwartaalnota voor de overblijf van uw kind en misschien ook wel eens een herinneringsnota 😊. U
kunt mij voor vragen over betalen of betalingsregelingen altijd bellen of aanspreken.
Volgende week stellen 2 andere overblijfkrachten zich aan u voor.
Nieuwbouwwerkgroep
Vanuit de gemeente is er tot op heden geen nieuwe informatie m.b.t. de nieuwbouw van onze
school. Om niet voor verrassingen te komen staan hebben we alvast een nieuwbouwwerkgroep in
het leven geroepen.
Vanuit het team hebben we, naast de directeur, vertegenwoordigers uit alle bouwen: Marianne
Marsijla, Bernd Kuik en Karin Gorter. Zij gaan verschillende scholen bezoeken, ideeën aandragen en
meedenken met een ontwerper over de functionaliteit van een gebouw passende bij de visie van
onze school.
Peter Clement (lid Medezeggenschapsraad) en Mirjam van der Scheer (lid Oudervereniging) gaan
vanuit de oudergeleding de werkgroep versterken. In februari zal de werkgroep voor het eerst bijeen
komen. Mochten er meer ouders wenselijk zijn dan wordt er uiteraard een oproep gedaan.

Verlof leerkracht groep 8
Woensdag 7 februari gaat Bertjan Koops van 't Jagt gebruik maken
van zijn ouderschapsverlof. In eerste instantie hadden we Marieke
van Duuren hiervoor in gedachten. Marieke heeft echter afgezien
van deze klus. Renske Amesz hebben we bereid gevonden om de
taken op de woensdag van Bertjan over te nemen. Voor de vrijdag
zijn we nog opzoek naar een invaller en tevens zoeken we voor de
woensdag nog een geschikte kandidaat voor in groep 1/2b.
Mocht hier meer over bekend zijn dan delen we deze informatie
graag met u.
Bertjan, geniet aankomende woensdag en de woensdagen hierna
van je prachtige meiden!
Schoolfruit
Volgende week krijgen de kinderen op school de volgende fruit/groenten aangeboden:
Ananas, appel en grapefruit.
Weetje: De kleur van de schil zegt niets over de rijpheid van een ananas, ook een groene ananas kan
goed rijp zijn. Daarom is geur belangrijk: een ananas moet een heerlijke geur verspreiden. Dus
volgende week wordt het naast smullen van het heerlijke fruit, ruiken geblazen. Uiteraard bent u er
vrij in om uw kind extra fruit mee te geven.
Trakteren op school
Wist u dat een kind op school rond de 30 tot 40 keer per jaar een traktatie krijgt? Dat mag ook, want
jarig zijn is een feest! Er zijn veel leuke manieren om traktaties lekker en gezond te maken. Hieronder
volgen wat traktatietips:
● Groente en fruit in een leuk
jasje
● Een cadeautje, zoals
stuiterballen, potloden, fluitjes,
stickers, kleurboekjes of
bellenblaas
● Kleine porties, zoals een
rozijndoosje, een handje naturel
popcorn, soepstengel, peperkoek,
of een mini eierkoek

Speelgoedspeurders in het Speelgoedmuseum
Het speelgoedmuseum ontwikkelt in samenwerking met Pabo-studenten een doe-ochtend voor
scholen in het speelgoedmuseum. Donderdag en vrijdag mochten we met de kleuters naar het
speelgoedmuseum om het doe-pad uit te proberen.
De kinderen mochten allerlei opdrachten uitvoeren om puzzelstukjes te verzamelen. Zo mochten ze
o.a. een hoge toren van duplo bouwen, vormen zoeken, zoveel mogelijk bekers om gooien en
heerlijk spelen in het kruidenierswinkeltje van het speelgoedmuseum. Uiteindelijk hadden we maar
liefst 13 puzzelstukjes weten te verzamelen. Na het in elkaar zetten van de puzzel was er tijd voor
buitenspelen. Zelfs de draaimolen ging draaien zodat alle kinderen een ritje konden maken.
Een bijzonder leuke ochtend. We waren graag proefkonijnen voor het speelgoedmuseum!

Lego gevraagd voor de kleuters
De kleuters spelen graag met lego op school. Heeft u nog lego thuis waar niks meer me gedaan
wordt? En wilt u dat aan school schenken? Dan kunt u dat inleveren bij juf Karin. Bij voorbaat
hartelijk dank.
Vergadering oudervereniging.
Afgelopen dinsdagavond heeft de oudervereniging de derde vergadering van het schooljaar 20172018 gehad.
De viering van Sinterklaas en de Kerst zijn geëvalueerd. De grote kerstboom op het plein werd door
iedereen zeer gewaardeerd.
De viering van Pasen/ nootjesschieten en de Pannenkoeken dag
zijn in een eerste opzet besproken.
Mochten er vragen, opmerkingen, ideeën of
iets dergelijks zijn voor de oudervereniging dan horen wij dat
graag via
ov.demarke@gmail.com Natuurlijk kunt u ook de leden
persoonlijk
benaderen.
OndersteuningsPlanRaad (OPR)
Vanuit OPO Noordenveld is de vraag gekomen of er medewerkers vanuit Noordenveld zich
verkiesbaar wilden stellen als afgevaardigde voor OPO Noordenveld in de OndersteuningsPlanRaad
(OPR). De OPR is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband. In de OPR
zitten ouders, personeel en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen. Via de OPR hebben zij
instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. In dit plan staan
onder meer de afspraken van het samenwerkingsverband over de basisondersteuning. Dit is de
ondersteuning die alle scholen in het samenwerkingsverband bieden. Ook staat hierin o.a.
beschreven welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Met
trots kunnen we u mededelen dat Immelien Mulder zitting gaat nemen in deze raad. Mocht u vragen
hebben m.b.t. Passend Onderwijs dan kan -naast onze Intern Begeleiders, Ankie Witsenboer en
Renate de Grijs- Immelien deze in de toekomst wellicht ook beantwoorden en eventueel meenemen
richting de OPR.
Immelien, via deze weg ook nogmaals van harte gefeliciteerd.
Als school, ouders en kinderen kijken we uit naar de extra informatie welke we nu kunnen verkrijgen
vanuit Passend Onderwijs.

