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AGENDA
29 mrt
25 april
30 mrt-3 apr

Paasactiviteiten
Geraniumactie
Paasvakantie

TOETS- EN HUISWERKKALENDER
29 mrt
Natuur & Techniek, H3
5 apr
Geschiedenis, H3

Gr. 6a/b
Gr. 6a/b

VERJAARDAGEN
20 mrt
21 mrt
21 mrt
22 mrt
23 mrt

Gr. 1-2a
Gr. 3
Gr. 4
Gr. 1-2c
Gr. 5-6b

23 mrt

Danah Starke
Dieks Kok
Elyne Ubels
Silke Westerhof
Leonie Gooijer
Juf Marjan

Schilderen met ouderen
Woensdag 14 maart zijn de kinderen van groep 6a op bezoek geweest
bij de Noorderkroon. Onder leiding van kunstenaar Klaas-Jan Mulder
volgden de bewoners en de kinderen een workshop met de titel "de
appeltjes van Cézanne". Samen met de bewoners hebben de kinderen
met pastelkrijt een stilleven met appeltjes getekend. Op initiatief van
Interzorg is deze bijeenkomst georganiseerd met als doel om jong en
oud bij elkaar te brengen. Het was een gezellige ochtend, de
kunstwerken zijn te zien bij de Noorderkroon (afdeling Interzorg).
Aanmelding nieuwe leerlingen
Alle ouders van kinderen die volgend schooljaar (2018/2019) vier jaar worden, hebben een kaartje
van de Gemeente Noordenveld ontvangen waarmee zij kunnen aangeven op welke basisschool zij
hun kind graag willen inschrijven. De uiterste inleverdatum voor deze strookjes is inmiddels verlopen.
Mocht u het kaartje nog niet hebben ingeleverd, graag dit zo spoedig mogelijk doen. Ook wanneer u
al een (ouder) kind op De Marke heeft graag dit kaartje wel in te leveren.
Zien
Vanaf dit schooljaar vullen de leerkrachten vanaf groep 3 tweemaal per jaar een vragenlijst in per kind
over het sociaal emotioneel welbevinden. Ook de kinderen van de groepen 5 t/m 8 vullen deze of
volgende week een leerlingvragenlijst in. De leerlingvragenlijst laat zien hoe de leerlingen het leer- en
leefklimaat op school ervaren, geeft inzicht in zijn of haar sociale vaardigheden en de
veiligheidsbeleving. Een combinatie van beide ingevulde vragenlijsten geeft de school een goed beeld
over het welbevinden van de kinderen.
Pasen
Op donderdag 29 maart gaan we op De Marke weer Pasen vieren.
De kleuters gaan ‘s ochtends met de paashaas op
zoek naar paaseitjes op het schoolplein.
De groepen 3 t/m 8 gaan ’s middags noten schieten.
Het noten schieten doen we traditiegetrouw met de
hulp van opa's en oma's. Ook dit jaar rekenen we
weer op veel groot ouders die komen helpen.
Vrijdag krijgen de kinderen een briefje mee
waarmee de opa's en oma's zich kunnen opgeven.
De kinderen van groep 3 t/m 8 dienen zelf 15
walnoten mee te brengen in een stevige tas,
voorzien van naam en groep. De groepen 4 en
5 hebben deze middag géén gymnastiek.
Eieren versieren (groep 5 en 6a)
De kinderen in de groepen 5 en 6a gaan op vrijdag 23 maart eieren versieren voor Pasen.
Wilt u uw kind daarvoor 2 uitgeblazen eieren (in een doosje) meegeven naar school?
Uw kind krijgt van de leerkracht een briefje mee waarop staat hoe je eieren kunt uitblazen en hoe je
er een draadje aan kunt bevestigen om hem op te hangen aan een paastak.
Vraag: Wie gaat snoeien en kan ons helpen aan enkele takken van de kronkelhazelaar of kronkelwilg?

Post
Afgelopen twee weken heeft groep 1/2 a gewerkt met het thema “post” met een
heus postkantoor in de klas.
We hebben zelfs post ontvangen op school! We kregen een kaartje uit Groningen
en zelfs een kaartje uit Italië. Ook stuurde Lynn, de dochter van juf Karin, ons een
kaartje. Lynn wilde erg graag een koekje en vroeg of dat mocht. Misschien had ze
beter kunnen bellen of appen want we hebben haar uiteraard een kaartje terug
gestuurd met het antwoord dat ze een koekje mag hebben maar daardoor moest
ze wel erg lang wachten op het antwoord.
Aan het eind van de twee weken hebben we ook zelf kaartjes op de post gedaan
voor opa’s, oma’s, een buurman, tantes, ooms en nog veel meer lieve mensen.
Groep 1/2 a weet dus alles over post. Wilt u iets weten over “post”, vraag ons gerust!

Schoolreisje groep 1 en 2
Op dinsdag 10 april gaan we weer met de kleuters naar het “Sprookjeshof” in Zuidlaren. Het wordt
weer een geweldige dag waarbij de kinderen volop kunnen spelen in het park en waarbij we ook het
sprookjesbos bezoeken. Voor de kinderen van groep 1 is het waarschijnlijk wel een beetje spannend
omdat het de eerste keer is. We gaan met de bus en we vertrekken om 8.45 uur en zijn ca 15.15 uur
weer terug bij school. De kosten voor dit schoolreisje bedragen € 23 per kind.
Wij verzoeken u dit bedrag voor 29 maart over te maken op
Rekeningnummer: NL52RABO 0316 4778 18 OBS De Marke, inzake schoolreizen, graag onder
vermelding van naam en groep van uw kind.
Schoolfruit
Volgende week krijgen de kinderen komkommer, sinaasappel en
appels aangeboden.
Leuke weetjes:
-De komkommer groeit aan een klimplant met grote bladeren. Aan
één stengel kunnen tientallen komkommers groeien. Komkommers
groeien ook in de Nederlandse kas sen.
-Appeltelers slaan hun oogst op in koelhuizen. In deze koelhuizen
wordt bijna alle zuurstof verwijderd. Hierdoor zijn de appels lang
houdbaar en hierdoor zijn er bijna het hele jaar Nederlandse appels
te koop!
Koningsspelen en Scholen-sportdag vrijdag 20 april 2017
Het duurt nog even, maar op vrijdag 20 april worden weer de Koningsspelen voor de groepen 1 t/m 4
georganiseerd en voor de groepen 5 t/m 8 de Scholensportdag.
De onderbouw blijft voor de Koningspelen op het schoolplein en rondom de school, terwijl de
kinderen van groep 5 t/m 8 naar de sportvelden bij VV-Roden en het sportcentrum De Hullen gaan.
Het wordt weer een leuke sportieve dag waarbij we hulp kunnen gebruiken van een aantal ouders.
U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. Binnenkort volgt er meer informatie.
Thema Dieren groep 1/2b
Het thema Dieren zit er weer bijna op. De kinderen hebben geleerd over
giraffen met hun lange nekken, olifanten en verschillende soorten slangen.
Ook hebben we besproken welke dieren eieren leggen en welke dieren een
vacht hebben. Ouders, jullie zijn gewaarschuwd, ook volgende week kan er
nog ergens een slang liggen in het lokaal.

Moestuintje
De tuinen rondom de school zien er weer prachtig uit. Bij de kleuteringang zijn struiken weggehaald
en daar is nu een braakliggend stukje grond wat uitermate geschikt zou zijn voor een moestuintje.
Echter, we kunnen een moestuin pas realiseren als we hiervoor een aantal enthousiaste vrijwilligers
kunnen inzetten. Zijn er vaders, moeders, oma's of opa's die het leuk vinden om regelmatig een
uurtje aan de toekomstige schooltuin wil besteden? U kunt zich aanmelden bij Jose Wolters of bij
Anneke, de conciërge.
Klas van de week
Vrijdagmorgen is groep 1/2b op de foto gekomen. Dus, kinderen en ouders van groep 1/2b, houdt
Het Roderjournaal komende week in de gaten.
Schaken
Afgelopen woensdag is schaakmeester Henk Kouwenberg begonnen met zijn eerste schaakles op de
school. Een grote groep enthousiaste kinderen hebben kennis gemaakt met schaken, ook waren er een
paar gevorderde schakers die extra technieken kregen aangeleerd. In totaal worden er op school vier
gratis bijeenkomsten georganiseerd door de schaakclub Roden.
Op onderstaande link kunnen de kinderen oefenen om te leren schaken:
http://www.schaakzone.nl/schaken-voor-beginners/spelregels-van-schaken.php
http://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken/
De volgende links zijn daarna ook nog mogelijk:
http://www.schakentegencomputer.net/beginners/
http://www.schaakzone.nl/schaken/schaken-tegen-de-computer.php
Mochten kinderen belangstelling hebben voor deze denksport, kom gerust eens kijken. Er wordt
gespeeld in Trefpunt Scheepstra. Het adres: Schoolstraat 1, Roden. De senioren spelen 's maandags
van 19:30 tot 23:30. De jeugd is welkom van 18:30 tot 19:30. Er zijn gedreven jeugdleiders, die het
eerste deel van de avond lesgeven aan de hand van het stappensysteem van Brunia-Van Wijgerden.
Hierbij is mooi materiaal beschikbaar en er kunnen diploma's gehaald worden. Daarna wordt er
natuurlijk echt gespeeld. Op alle niveaus kunnen nieuwe jeugdleden instromen. Contactpersoon van
de schaakclub is de secretaris Henk van Bemmel, tel. 0594-517680.
Luistervinkenspel
Op dinsdag 13 maart 2018 hebben groep 7/8 een spel gedaan over de sleepwet. Het heette het
luistervinkspel.
UITLEG:🤔
Er zijn recherches👮 en stoute/brave burgers. De recherches hadden allemaal een TAP kaart. De
burgers hadden allemaal 10 kaartjes in hun hand 5 groene en 5 rode. De groene kaartjes waren
goed👍en de rode waren fout👎 en een gluurbuurkaart🙎
NU GAAT HET SPEL BEGINNEN…..🎬
Alle (ham)burgers🍔 moesten een kaart op de kop neer leggen. Je mocht zelf kiezen of je een
groene of een rode neerlegt. Daarna mag je (als je dat wil) een gluurbuurkaart neerleggen bij iemand
anders die je verdenkt van een rode kaart. Dan mogen de recherches de TAP kaart bij degene die zij
verdenken. (Daar heb je 5 seconden voor). Dan draait de meneer de kaartjes om, en als het blijkt dat
je een rode kaart hebt neergelegd en niemand verdacht je dan mag je de rode kaart houden. En als je
wel verdacht bent mag degene die jou
verdacht heeft het rode kaartje hebben. Als
je wel een groene kaart hebt dan mag jij de
gluurbuurkaart hebben. Als je 5 groene
kaarten hebt krijg je de brave
(ham)burgerbonus Voor elke gluurbuurkaart
krijg je 3 punten.
Gemaakt door : Jenthe en Marleen

TSO: Even voorstellen
Hallo, ik ben Nathalie Mijnheer. 38 jaar, getrouwd met André. Mama van Dyanne (groep 5a) Lorena
(groep 4) en trotse tante van Celvin (groep 1/2c). Sinds 5 jaar ben ik boekenpretmoeder op de
donderdagochtend. Erg leuk omdat je daar alle nieuwe kindjes op school voorbij ziet komen. Op
dinsdag ben ik overblijfmoeder in groep 3 en op donderdag in groep 5a. Daarnaast zorg ik er deze
dagen ook voor dat de wc's tussen de middag even worden schoongemaakt zodat de leerlingen ook
's middags op een schone wc kunnen zitten. Ik
vind vooral het contact met de leerlingen erg leuk
tijdens de overblijf. Tijdens het eten spelen we
soms galgje of raad het getal tussen 1 en 100. Dat
vinden ze blijkbaar erg leuk om te doen want het
gebeurt wekelijks dat ze bij me komen met de
vraag of we tijdens het eten een spelletje gaan
doen. Het is erg leuk om te zien hoe onbevangen
ze in groep 3 nog zijn terwijl ze in groep 5
hartstikke trots hun resultaten komen vertellen
over een gemaakte toets. Ik doe dit nu sinds een
jaar en met veel plezier.
Vergadering oudervereniging.
Gisteravond heeft de oudervereniging de vierde vergadering van het schooljaar 2017-2018 gehad.
Er waren dit keer geen activiteiten om te evalueren.
De organisatie van de Pannenkoekendag (vandaag) is helemaal klaar. De voorbereidingen voor de
viering van Pasen/ nootjesschieten (29-3) en de Koningsdag (20-4) zijn in volle gang.
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.
Geraniumactie weer van START
Aanstaande maandag krijgen de kinderen weer de jaarlijkse formulieren van de geraniumactie
mee.
Een formulier voor thuis (familie, vrienden en bekenden).
Groep 5 t/m 8 heeft ook een lijst voor de eigen buurt met een instructie.
Ze hebben twee weken om te verkopen. Op 4 april moeten de lijsten
weer worden ingeleverd.
Uw hulp is nodig
We rekenen weer op uw hulp bij het bezorgen op 25 april!
Vergeet dus niet om de keuze voor hulp op het formulier aan te
geven. Bezorgen kan tussen 13.00 en 20.30 uur. Het kost ongeveer
een uur. De meeste kinderen vinden een rondje door de eigen buurt
vaak erg leuk en kunnen goed helpen!
Opmerkingen kunt u op het formulier vermelden; we houden er dan
rekening mee.
Met vele handen is het voor iedereen goed te doen.

Het wordt weer een succes en we gaan met de opbrengst weer mooie dingen doen voor de
kinderen!
Het Geraniumcomité

