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AGENDA
12 febr
Basketbal toernooi “de Hullen”
Gr. 8
19 t/m 23 febr Spreekuurweek
22 febr
Rapport mee
23 febr
Hele dag vrij
Gr. 1 t/m 4
TOETS- EN HUISWERKKALENDER
16 febr
Tempo toets (tafels 8 en 9)
23 febr
Tempo toets (tafels 1 t/m 10)

Gr. 6a
Gr. 6a

ROTS EN WATER
15 febr
22 febr

Ankie
Ankie

Gr. 5/6
Gr. 5/6

Tostiweek

Gr. 5/6 b

Daan Westerhof
Trea Ike

Gr. 6
Gr. 8

TOSTI’S
Week 7
(ma/di/do)
VERJAARDAGEN
13 febr
15 febr

Open dag
Afgelopen woensdag hebben we een open dag georganiseerd. Vanaf 10.45 uur konden potentiële
nieuwe ouders laagdrempelig kennis maken met de school. De kinderen van groep 8 verzorgden in
twee of drietallen de rondleiding door de school. Uiteindelijk waren er zoveel belangstellenden dat er
nog maar drie kinderen in de groep aanwezig waren en zelfs enkele kinderen de rondleiding alleen
moesten geven. Alle ouders waren erg tevreden over de verkregen informatie. Al met al een
geslaagde ochtend dankzij de geweldige inzet van de leerlingen uit groep 8!
Inval
Zoals in het vorige schooljournaal aangegeven waren we op de vrijdag nog op zoek naar een invaller
en tevens zochten we voor de woensdag nog een geschikte kandidaat voor in groep 1/2b. Inmiddels
kunnen we u mededelen dat we voor de vrijdagochtend in groep 5 en vrijdagmiddag in groep 8 een
geschikte kandidaat hebben gevonden vanuit de invalpool. Iris Nederhoed neemt gedurende de
ziekte van Dede van Olst deze klus op zich. Helaas is het niet mogelijk dat Marieke van Duuren de
vrijdagochtend in groep 5 blijft. Met ingang van volgende week vrijdag neemt Iris haar taken in groep
5 over. Iris is deze vrijdagochtend, naast meester Bertjan, ook in groep 8 aanwezig. Hierdoor kan ze
de kinderen alvast wat leren kennen.
Voor de woensdag in groep 1/2b komt Marloes Brink tot aan de zomervakantie ons team versterken.
Fotobeleid
Jaarlijks vragen we de ouders of ze bezwaar hebben bij plaatsing van
beelden van kinderen op o.a. social media. De school heeft hier een
overzicht van en we proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te
houden. Het kan echter een keer voorkomen dat er toch een leerling op
een foto of filmopname staat waarvan de ouder heeft aangegeven dit
liever niet te willen. Mocht dit toch het geval zal, dan horen we dit graag
van u en wordt het fragment zo snel mogelijk verwijderd. Hierbij
aansluitend willen we andere ouders of begeleiders daarom ook vragen
om alleen zijn of haar eigen kind te fotograferen of te filmen en eventueel te plaatsen op social
media, dit ter voorkoming van het schenden van de privacy van een ander kind.
Schoolfruit
Al een aantal weken bieden we de kinderen school fruit en groente aan op de woensdag-,
donderdag- en vrijdagen. Voor deze dagen geldt dat we in de ochtendpauze alleen fruit of groente
eten. Mocht uw kind een grote eter zijn dan bent u altijd vrij om uw kind extra fruit of groente mee
te geven op deze dagen.
De maandagen en dinsdagen kunnen de kinderen naast fruit en groente ook een gezond hapje of een
broodje eten in de ochtendpauze.
Volgende week krijgen de kinderen op school de volgende fruit/groenten aangeboden: mandarijn,
peer en sinaasappel.
Weetje 1- Nederland is een echt perenland: onze peren worden over de hele wereld verkocht.
Weetje 2- Als sinaasappels aan de boom groeien zijn ze geelgroen van kleur. Pas als het 's nachts wat
kouder wordt, verandert de kleur van de schil naar oranje.
Nieuwe leerlingen
Er zijn 2 nieuwe leerlingen gekomen.
In groep 1/2a: Jesse Dijkstra. Jesse is een broertje van Daan uit groep 3.
In groep 1/2b: Finn van Veenen.
We wensen Jesse en Finn een leuke tijd toe bij ons op De Marke.

Voorstelling ‘Stop! Licht’
Afgelopen donderdag hebben de kinderen van de groepen 1 en 2 in het speellokaal genoten van een
voorstelling over verkeer: Stop! Licht. Van het “Plottheater.”
Gespeeld door 2 acteurs, waarvan de ene het rode stoplicht was en de ander het oranje. Ze waren
druk het verkeer aan het regelen tot ze erachter kwamen dat het groene licht niet aanwezig was. Ze
klommen van hun stellage en gingen op onderzoek uit. Daar kwamen natuurlijk ongelukken van,
want wie regelde nu het verkeer? Ze vonden een brief van groen die hun schreef op avontuur te zijn
en niet van plan was terug te komen. Gelukkig bedachten de kinderen oplossingen en mochten
Kaythlinn en Wout zelfs even het groene licht zijn. Maar daarna nam oranje het groene licht erbij en
konden ze terug naar hun stekje om het verkeer weer goed te regelen. Het was een leerzame en
grappige voorstelling.

Schoolverslag playing voor succes week 2
We gingen eerst een namenspel doen met een bal
En daarna gingen we een speurtocht door het stadion met zn 2 of 3 kinderen maar er waren 5
groepjes van 2 kinderen en 1 groepje van 3 kinderen
En daarna gingen we een kahoot quiz doen bij een kahoot quiz moet je een aantal vragen goed
maken in 10 seconden moet je sowieso 1 vraag klaar hebben en je kunt je telefoon erbij gebruiken of
je tablet of je computer en daarna gingen we de strip afmaken van jezelf of je kon een kahoot maken
voor de volgende weken en daarna gingen we weer naar huis maar net zo
als altijd gaan we cijfers geven voor de dag ik gaf een een 8,0 mees gaf
zich een 8,0 en quinten gaf zich een 8,8. Luca.

Verslag: Playing for Succes week 2
Eerst gingen we weer de namen oefenen nu met een ander spelletje er
aan gekoppeld. Daarna kregen we eerst een uitleg over de speurtocht die
we gingen doen, je moest in tweetallen die speurtocht doen, je kreeg een
foto die je moest zoeken in het stadion en daar in de buurt lag dan een vraag. Daarna deden we een
kahoot.it quiz (dat is een quiz online). Daarna moesten we verder met onze strip of een voetbal shirt
ontwerpen op heel groot papier (andere kinderen mochten nog een nieuwe quiz maken ) de strip en
voetbal shirt maken was niet zo leuk verder was alles leuk! We moesten zoals elke week op het eind
een cijfer geven van de dag. Die van Quinten 8.8 Luca zijn cijfer was 8.0 mijn cijfer was ook een 8.0
EINDE. Mees.

Even voorstellen TSO
Hallo, ik ben Dagmar de Jonge, 27 jaar getrouwd met Johnny, moeder van
Serano Tammenga uit groep 2a bonus moeder van Jesse de Jonge uit groep
4 en moeder van Viënna de Jonge van 2 jaar. Sinds een maand of 9 ben ik
overblijfmoeder in groep 7 op de dinsdag en groep 1/2a op de donderdag.
Groep 7 is een hele gezellige klas, een leuke hechte en zelfstandige groep
waar ze vaak erg teleurgesteld zijn als ik kom opdagen zonder Viënna.
Groep 1/2a is de groep waar Serano in zit. Dit is een leuke gezellige groep
met een boel kletskousen. Als iedereen zijn of haar broodje op heeft, staan
ze al te dringen bij de deur om maar als eerste naar buiten te kunnen om
daar lekker uit te kunnen razen.
Ik lunch altijd met veel plezier met deze kinderen en verwacht dat ik dit ook
nog een hele tijd zal blijven doen. Tot ziens!
Hoi! Ik ben Cobie en moeder van Nils uit groep 4 en Jort uit groep 1/2c. Inmiddels ben ik ruim 3 jaar
overblijfmoeder. Ik ben begonnen in groep 1/2c en toen Nils naar groep 3 ging heb ik er een 2de dag
bij gekregen. Jort ging altijd gewoon mee naar de overblijf waardoor hij makkelijk inburgerde op
school. Het is een voorrecht om mee te mogen maken hoe je eigen kinderen zich ontwikkelen op
school waar ze toch de meeste tijd van de week doorbrengen. Ik heb tijdens mijn overblijfdagen
variërend tussen de 10-15 kinderen in de klas waar ik een broodje mee eet. Veel werk heb je er niet
van, want hoe ouder ze worden hoe zelfstandiger ze zijn. Ze houden elkaar bezig met het vertellen
van verhalen en stimuleren elkaar met het eten, maar ook met bijvoorbeeld het aantrekken van de
jassen en het opruimen van de broodtrommels en bekers voordat we naar buiten gaan. Bij mooi
weer nog even rennen en vliegen buiten en bij slecht weer lekker binnenspelen in de klas en voor de
bovenbouw knutselen of spelletjes doen in de Deel. Het lijkt een verplichting elke week, maar of je
nu op je vrije dag thuis een broodje eet of op school, op tijd sta je toch. Je verdient er een leuk
zakcentje mee en wanneer je een keer niet kunt, om wat voor reden dan ook, dan word dat intern
altijd prima opgelost.

Doppenactie
Wist u dat plastic doppen geld waard zijn? Althans, wel voor KNGF Geleidehonden. Per kilo ontvangt
KNGF Geleidehonden een vergoeding. Dus gooi de dopjes van frisdrank, potten pindakaas,
melkpakken niet weg, maar lever ze in. Dit kan vanaf volgende week bij ons op school in de speciale
doppen Kliko. Hiermee steunt u niet alleen de opleiding van de geleidehonden, maar spaart ook nog
eens het milieu. Inmiddels hebben alle doppen samen al duizenden euro's opgeleverd. We zijn
benieuwd hoeveel doppen De Marke gaat verzamelen voor het goede doel.

