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AGENDA 

24 febr t/m 2 
mrt Voorjaarsvakantie  

5 t/m 9 mrt Luizencontrole  

 
 
ROTS EN WATER   

  8 mrt Ankie Gr. 5/6 

15 mrt Ankie Gr. 5/6 

 
TOSTI’S 

Week 10 
(ma/di/do) Tostiweek 4 

 
VERJAARDAGEN 

25 febr Alaya Borgsteede  Gr. 3 

26 febr Senna van der Heide  Gr. 7 

26 febr Jesse de Jonge  Gr. 4 

26 febr Pieter Mulder  Gr. 5-6b 

27 febr Mick Vossen  Gr. 5 

28 febr Milla Kaa  Gr. 5-6b 

  2 mrt Chris Detmar  Gr. 1-2a 

  6 mrt Enola Koenes  Gr. 6 

  8 mrt Rens Boer Gr. 1-2c 

  8 mrt Britt van Dijk Gr. 8 

  8 mrt Ninthe Kooistra  Gr. 5 

  9 mrt Nienke de Jong  Gr.8 

 
                    
 
 

mailto:info@demarke-roden.nl
http://www.demarke-roden.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiL7qT2o7nZAhVDY1AKHawpAb4QjRx6BAgAEAY&url=http://www.edog.nl/verjaardag-slingers3/&psig=AOvVaw2xGnZoHY7UZIcetGNLOt1p&ust=1519380585938920
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiL7qT2o7nZAhVDY1AKHawpAb4QjRx6BAgAEAY&url=http://www.edog.nl/verjaardag-slingers3/&psig=AOvVaw2xGnZoHY7UZIcetGNLOt1p&ust=1519380585938920


 
Ziekte  
De griep heeft onze school helaas ook bereikt, zowel onder het personeel als onder de kinderen. 
Afgelopen maandag was een dieptepunt in groep 6 waar in totaal 16 kinderen afwezig waren in 
verband met ziekte. Heel raar om te zien, een halve klas bezet met kinderen. Gelukkig is dit niet 
dagelijkse kost. We hopen na de voorjaarsvakantie iedereen weer fris en fruitig op school terug te 
zien.  
 
Nieuwe leerling 
In groep 1/2a is een nieuwe leerling gekomen. Het is Tess Lieffering.  
We wensen Tess een fijne schooltijd toe bij ons op De Marke. 
 
Laatste werkdag juf Marieke 
Helaas had Marieke afgelopen dinsdag haar laatste werkdag bij ons op school. Jammer, maar ook 
weer fijn aangezien dit inhoudt dat juf Dédé op de maandagen en dinsdagen weer volledig is hersteld 
en zelfstandig haar taken als groepsleerkracht op heeft gepakt. Aan Marieke hadden we het 
afgelopen half jaar een hardwerkende, leergierige en spontane collega. We hopen haar als invaller 
weer spoedig terug te zien op de school. Marieke, nogmaals bedankt voor je geweldige inzet! 
 
Voorstelling 
Groep 5a, 5/6b en gr 6a zijn naar de voorstelling geweest die heet Schaap met laarsjes. 
We kregen een voorbereiding in de klas met een papier. 
Het ging over  een wolf die hele erge honger had en schaap ontmoette dan denk je nu al, die gaat 
hem op eten! Maar dat deed hij niet omdat het schaap te vriendelijk was. 

We vonden het best knap omdat alles door 1 iemand werd gespeeld. Met twee 
mannen die muziek maakten op een accordeon en de klarinet. 
Dit is een stukje ervan: Het is een koude winter avond. Wolf sjokt chagrijnig met 
zijn slee door de sneeuw. De windt blaast ijzig door zijn muts. HONGER, HONGER 
,HONGER! Mompelt hij op de maat van zijn stappen’. 
Dit was en kleine uitleg van het Schaap met laarsjes. Ik zou er zeker heen gaan. 
Boaz voerman en Leonie de Rink  

 
Rondleiding groep 8 
Eerst kwamen de ouders binnen via de hoofdingang, en er stonden een paar kinderen van groep 8 
klaar in tweetallen om de ouders rond te leiden. 
Er werden door de hele school papieren met informatie opgehangen, waar de ouders dingen over 
onze school op konden lezen. De kinderen kregen zelf ook een boekje met informatie mee. Toen 
lieten we alle belangrijkste punten van de school zien. En we vertelden ook wat we zelf van de school 
vonden. 
We gingen als eerste naar de activiteitenruimte daarna gingen we naar de kleuters, en daarna naar 
het plein van de kleuters. Toen gingen we naar het grote plein, en gingen we via de ingang van groep 
6,7 en 8 weer naar binnen. We namen een kijkje in groep 7, en groep 3 en daarna gingen we naar het 
deel, en naar de schoolbieb, toen iedereen klaar was gingen de ouders weer naar de hoofdingang en 
kregen ze een informatie boekje over de school en een inschrijfformulier. 
6/12 ouders hebben hun kind al ingeschreven voor de school. Het was heel leuk om te doen. 
Silke & Ruben. 
 
Brief OPO Noordenveld 
In de bijlage een brief over de stakingen en de invalproblematiek vanuit OPO Noordenveld.  
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Schoolfruit 
Na de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen op school het volgende fruit aangeboden: 
Galia meloen, sinaasappel, appel. 
 
Schoonmaken toiletten  
In de voorjaarsvakantie zal een speciaal schoonmaakbedrijf onze toiletten aan de gehele 
linkervleugel bij de hoofdingang grondig reinigen: Van de toiletten van de middenbouw tot aan de 
kleuter toiletten. De bedoeling is dat de urine stank uit de voegen gaat verdwijnen door middel van 
een speciale machine. We kunnen niet wachten op deze fris ruikende toiletten.  
 
Oproep lassers rodermarktwagen 
Wij zijn voor onze rodermarktwagen op zoek naar mensen die ons willen helpen met het lassen van 
de wagen. Je kunt dit aangeven bij juf Sia groep 1/2c.  
 
Voorstellen Eline 
Ik ben Eline Wijma. Ik ben 19 jaar en ik studeer Toegepaste 
Psychologie. Ik zit nu in het derde jaar. De opleiding Toegepaste 
Psychologie is heel breed. Toegepast psychologen houden zich 
bezig met het beoordelen van gedrag, beïnvloeden van gedrag 
en het doen van praktijkgericht onderzoek. In de praktijk 
betekent dit dat je gedrag beoordeelt door te observeren, 
interviews af te nemen, gesprekken te voeren en tests af te 
nemen. Bij het beïnvloeden van gedrag kun je denken aan het 
geven van coaching, trainingen of voorlichtingen.  
Het afgelopen halfjaar heb ik mij gespecialiseerd in de 
jeugdpsychologie. Ik heb geleerd hoe ik psychologische tests af 
kan nemen bij kinderen, zoals een intelligentietest. Daarnaast 
ben ik bezig geweest met het coachen van kinderen aan de hand van de ´kids skills’ methode. Deze 
methode richt zich op het aanleren van vaardigheden bij kinderen, bijvoorbeeld het aanleren van de 
vaardigheid om de hand op te steken in de klas. Daarnaast heb ik me gericht op 
ontwikkelingsproblematiek. Hierbij heb ik geleerd wat een ´normale´ ontwikkeling is bij kinderen en 
wat een ´problematische´ ontwikkeling is. Hierbij kun je denken aan autismespectrumstoornis, 
dyslexie of eetstoornissen.  
Het komende halfjaar zal ik van maandag tot en met vrijdag stagelopen bij Obs De Marke! Ik zal hier 
meelopen bij de interne begeleiding van de school. Wat kan ik als toegepast psycholoog in opleiding 
doen op een basisschool? Ten eerste zal ik mij bezighouden met probleembepaling van een aantal 
kinderen. Dit doe ik door hun gedrag te observeren en in gesprek te gaan met de leerkrachten van 
die kinderen. Aan de hand van die observaties en literatuuronderzoek ga ik een plan opstellen voor 
die kinderen. Vervolgens ga ik de kinderen begeleiden aan de hand van dat plan en verschillende 
coaching technieken. Daarnaast zal ik ook onderzoeken uitvoeren. Ik ga bijvoorbeeld een 
tevredenheidsonderzoek van ouders analyseren en ik kijk naar de effectiviteit en uitvoering van het 
programma Bouw.   
 
Opbrengst opleiding geleidehonden 
Iedereen heeft ze thuis; plastic doppen en deksels van bijvoorbeeld frisdrankflessen of 
pindakaaspotten. Gooi ze niet weg, maar lever ze in op De Marke! Die doppen zijn namelijk geld 
waard. Zo ontlast u het milieu én steunt u KNGF Geleidehonden. De opbrengst gaat namelijk naar de 
opleiding van onze geleidehonden. 

 
U kunt allerlei doppen van hard plastic voor ons sparen: van mineraalwateren frisdrankflessen tot 
doppen van fruitsappakken en sportdrankjes. Of denk aan deksels van potten pindakaas of 
chocopasta. Hieronder een uitgebreide lijst met voorbeelden: 



 

 Fruitsappakken, Mineraal- of spuitwater, Sportdrank  

 Wasmiddelen (zowel de dop van de flacon als de was bolletjes) 

 Zepen en shampooflessen, Deo- en spuitbussen 

 Slagroombussen, Pindakaas- en chocoladepastapotten 

 Frisdrank flessen- Spuitdoppen van sauzen 

 Stiften, Pennen, Lipbalsem, Tandpasta 

 Schoonmaakmiddelen, Draaidopjes van lenzen 

 Deksels van babyvoeding, Deksels van emmers, Deksels van ijs en salade bakken. 

 
Meer informatie over de richtlijnen voor het sparen is te vinden op de website; 
geleidehond.nl/doppen. 
Levert u de doppen alstublieft schoon en droog in. Graag de doppen vrij van andere materialen en 
los in de container deponeren (te vinden voor de schoolbibliotheek). (Plastic) zakjes, lipjes van 
metaal of karton of een rubberen rand in of aan de dop vervuilen het recycleproces. Wilt u deze voor 
ons verwijderen? 

Robots en ruimteschepen bouwen in Kinderwereld! 
De tentoonstelling LEGO® Starwarriors, de kracht van het bouwen, is nog tot en met zondag 4 maart 
2018 te bewonderen, waarna deze plaats gaat maken voor een expositie die geheel in het teken zal 
staan van de 90e verjaardag van Mickey Mouse®. 

Nog eenmaal wordt er een activiteit georganiseerd in het teken van LEGO 
Starwars®. De activiteit Robots en ruimteschepen bouwen vindt plaats tijdens 
de voorjaarsvakantie op zondag 25 februari 2018 tussen 13 en 16 uur.  
 
De Millennium Falcon, R2D2 of je eigen ruimtecreatie bouwen, alles is 
mogelijk. Kinderen tot en met 12 jaar mogen onder begeleiding bouwen met 
allerlei materialen die ruimschoots voorhanden zijn. Bovendien staat de  
limonade klaar voor de enthousiaste hard werkende bouwers. 
 
Het museum is vanaf 11 uur geopend, waardoor je voorafgaand aan de 
activiteit, in de expositieruimte heel veel inspiratie kunt opdoen aan een 
enorme hoeveelheid bouwwerken van LEGO Starwars®.   

Entreeprijzen: Kinderen vanaf 4 tot en met 12 jaar € 4,00 p.p., inclusief activiteit en limonade, 
volwassenen € 5,00 p.p. en 65 plus € 4,50 p.p. 
Raadpleeg www.museumkinderwereld.nl voor uitgebreide informatie over het museum. 
Adres: Brink 31, 9301 JK Roden. Telefoon 050 5018851 
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