SCHOOLJOURNAAL

9 maart 2018

Molenweg 1 9301 JD Roden * 050-5017434 * info@demarke-roden.nl *
Website: www.demarke-roden.nl
AGENDA
14 mrt

schilderworkshop

Gr. 6a

TOETS- EN HUISWERKKALENDER
12 mrt
Toets aardrijkskunde + topo
13 mrt
Toets Natuur & techniek, H3
15 mrt
Geschiedenis

Gr. 6b
Gr. 7
Gr. 5b

ROTS EN WATER
15 mrt

Ankie

Gr. 5/6

Tostiweek

Gr. 3

Ian Wiegers
Noor Udink
Yinthe Woudstra
Jessie van Breukelen
Doutzen van der Plaats

Gr. 4
Gr. 8
Gr. 4
Gr. 7
Gr. 4

TOSTI’S
Week
(ma/di/do)
VERJAARDAGEN
10 mrt
12 mrt
13 mrt
15 mrt
15 mrt

Hopelijk heeft iedereen heerlijk genoten van een winterse voorjaarsvakantie. Met de vakantie lijkt
ook een einde te komen aan het winterse weer. Zou het nu dan echt voorjaar worden?
Werkzaamheden rondom de school
In de vakantie en in de week na de vakantie is een
eerste aanzet gemaakt door onze nieuwe Hovenier
Kuipers voor een groot plein onderhoud. Struiken en
bomen zijn gesnoeid, bladeren verwijderd, wortels
gekapt en tegels opnieuw gelegd, kortom een hele
verbetering. Ook zijn verscheidene ouders in de
vakantie bezig geweest om nieuwe houtsnippers aan
te brengen. Wat geweldig dat dit initiatief is opgepakt
onder leiding van twee ouderverenigings-leden (Roy
en Jacob). De houtsnippers zijn geleverd door VOS
Groenverzorging. Erg fijn zo’n grote betrokken
oudergroep! De kinderen hebben deze week weer
gespeeld op een fantastisch plein.
Rondje markt 1/2c
In het kader van het thema winkelen heeft vandaag groep 1/2c de markt bezocht. De kinderen
hebben op de markt gekeken naar de verschillende kraampjes en gezien wat er zoal op de markt
verkocht wordt.
Schaken
Vanuit de schaakclub Roden wordt er weer een viertal schaaklessen op school aangeboden. Alle
kinderen vanaf de groepen 3 t/m 8 kunnen zich hiervoor aanmelden. Wel vragen we of elke ouder
tenminste eenmaal aanwezig kan zijn voor toezicht en eventuele hulp.
De schaaklessen worden gegeven door de schaakmeester de heer Kouwenberg op 14 maart, 21
maart, 28 maart en 4 april van 12.45 – 13.30 uur. De kinderen eten en drinken van 12.30 tot 12.45
uur gezamenlijk op school in de Deel. Denkt u aan het meegeven van een lunch?
Bij de groepsleerkracht kunt u uw kind aanmelden tot en met maandag 12 maart.
Graag ook aangegeven of uw kind een beginnende schaker is of een gevorderde schaker.
Schoolfruit
Volgende week krijgen de kinderen op school het volgende fruit aangeboden:
Galia meloen, sinaasappel, appel.
Schilderworkshop
Op woensdag 14 maart krijgt groep 6a een schilderworkshop in
de Noorderkroon. De kinderen gaan samen met de bejaarden
schilderen onder leiding van een kunstenaar.
We gaan op de fiets en zijn om half 1 weer op school.
Denk eraan: fiets en fruiteten meenemen.
Verhuisd
Emma Boer (groep 5/6) en Maureen Boer (groep 4) zijn verhuisd.
Nieuwe leerling
Groep 1/2b heeft er een nieuwe leerling bij.
Het is Fenna Detmar. Fenna is een zusje van Anne uit groep 6 en Chris uit groep 1/2a.We wensen
Fenna een fijne schooltijd toe op De Marke.
GGD Drenthe Kinddossier

Vanaf 5 maart 2018 werkt de Jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe met “Mijn Kinddossier”. Mijn
Kinddossier is een online portaal waar ouder(s)/verzorgers informatie kunnen vinden over de
gezondheid, ontwikkeling, groei en opvoeding van hun kind(eren) tot de leeftijd van 12 jaar.
Ouders vullen voortaan digitaal de vragenlijst in
Ieder jaar voert de GGD een preventief gezondheidsonderzoek uit bij de leerlingen in groep 2 en
groep 7. Daarnaast is er in een aantal gemeenten een logopedische screening in groep 1 en groep 2.
Ter voorbereiding op deze onderzoeken ontvingen de ouders van de GGD een informatiebrief en een
vragenlijst om in te laten vullen. De leerkracht verzamelde de ingevulde vragenlijsten daarna weer.
Voortaan ontvangen de ouders via school alleen nog de informatiebrief waarin gevraagd wordt om
de vragenlijst digitaal in te vullen via de beveiligde omgeving (Digid) van Mijn Kinddossier. De digitale
vragenlijst bevat ook de toestemmingsverklaring.
Vragen?
Heeft u vragen over Mijn Kinddossier? Neem contact op via 088 246 02 46 of mail naar
mijnkinddossier@ggddrenthe.nl.
Vaccinaties maart
DTP/BMR: Ieder jaar krijgen de kinderen in het jaar
dat ze negen worden de RVP vaccinaties DTP
(Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof Mazelen
en Rode Hond) aangeboden. Alle kinderen uit het
geboortejaar 2009 hebben inmiddels een
uitnodiging ontvangen voor het halen van de
DTP/BMR vaccinatie.
HPV: Alle meisjes uit geboortejaar 2005 hebben
een uitnodiging ontvangen voor het halen van de
eerste van de twee HPV-vaccinaties. Deze
vaccinatieserie biedt bescherming tegen
baarmoederhalskanker.
Informatie
Wilt u meer weten over het
Rijksvaccinatieprogramma dan kunt u terecht op
www.rvp.nl. Voor meer informatie over de
vaccinatie van 9-jarige kinderen en 12/13-jarige
meisjes in Drenthe kunt u terecht op
www.ggddrenthe.nl of op telefoonnr. 088 246 02 46.
Voor kinderen is er de kinderwebsite www.kinderprik.nl.
HPV vaccinaties maart 2018
Roden
Noordenveld
Consultatiebureau Roden
9301 AA Raadhuisstraat 5

maandag 26 maart
donderdag 29 maart
16:00 - 17:00 uur

DTP-BMR vaccinaties maart 2018
Roden
dinsdag 20 maart
Noordenveld
Sporthal De Hullen 9301 HW
13.30 – 16.45 uur
Ceintuurbaan Zuid 6
Het Huus van de Taol komt weer veurlezen (vrijdag 9 maart op De Marke)

In 2017 hebt vrijwilligers van het Huus van de Taol op 189 basisschoelen an 22.291 kin-der in de
streektaol veurlezen. Elke leerling waoran veurlezen is, hef ok het tiedschrift Wiesneus kregen. Een
mooi magazine met liedties, verhalen, gedichten, puzzels, een kleurplaat, een recept, een zuukplaat
e.d. Ok in meert 2018 kom we weer veurlezen. Oeze taolschultes, keurnoten en aandere metwarkers
hebt het er maor drok met um alles in goeie banen te leiden! Maor het komt vast weer goed!

