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AGENDA 

28 mrt Grote Rekendag  

29 mrt Paasactiviteiten  

30 mrt-2 apr Paasvakantie  

3 apr Onderwijsdag, kinderen vrij  

10 apr Schoolreis  Gr. 1/2 abc 

10 apr Voetbal meisjes VV Nieuw Roden 

11 apr Voetbal jongens VV Gomos Norg 

25 april Geraniumactie  

 
TOETS- EN HUISWERKKALENDER 

26 mrt Geschiedenis H4 Gr. 7 

29 mrt Natuur & Techniek, H3 Gr. 6a/b 

5 apr Geschiedenis, H3 Gr. 6a/b 

6 apr Aardrijkskunde + topo H4 Gr. 7 

 
VERJAARDAGEN 

25 mrt Jantina Noord  Gr. 4 

28 mrt Emma Boer  Gr. 5-6b 

28 mrt Amber Oosting  Gr. 5-6b 

28 mrt Jesse Woudstra  Gr. 5 

30 mrt Sven Kersbergen  Gr. 7 

30 mrt Casper Labberton  Gr. 5 

31 mrt Metz Dijkmeijer  Gr. 7 

3 apr Julian de Vries  Gr. 5-6b 

3 apr Juf Renate  

6 apr Juf Yvette  
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Paasactiviteiten 
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. Reminder: 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. 
 
Paasknutsels 
“Eén ei is geen ei, twee ei is een half ei, drie ei is een paasei”. Met Pasen worden er op school en 
daarbuiten allerlei leuke activiteiten georganiseerd. Om van te voren al in de stemming te komen is 
er afgelopen week veel geknutseld: o.a. eieren van papier-maché, paasmandjes, paaskuikens, 
paashazen en er worden eieren uitgeblazen en versierd voor in de paastak. Kortom gezellige 
momenten in de groepen mede dankzij de geweldige inzet van de vele ouders!  
 
Paasei groep 3 
De afgelopen twee weken heeft groep 3 geknutseld met papier-maché. Er werd eerst een ballon 
opgeblazen. Dit was al een hele klus. Krijg er eerst maar eens wat lucht in. En daarna moest er ook 
nog een knoopje in worden gelegd. Doordat er goed werd samengewerkt, is dit bij iedereen gelukt. 
Voordat we de ballon konden beplakken moesten we eerst kranten gaan versnipperen.  Want zodra 
je de handen in de lijm had gedoopt werd het wel heel lastig om kranten te gaan versnipperen. Elk 
groepje had na een tijdje een mooie stapel verzameld. Na het versnipperen, kon het kliederen met 
behanglijm gaan beginnen. Er moesten 2 lagen met krantensnippers worden geplakt. Na deze twee 
lagen kwam er nog een laag met wit papier overheen. Deze laag was nodig om er later mooi op te 
kunnen schilderen. Voordat er kon worden geschilderd, moest de ballon wel eerst een tijdje drogen. 
Een dag later was de ballon uitgehard en was het net een echt ei geworden.  
Alleen was het ei nog geen paasei. De tweede les hebben alle kinderen het ei mogen beschilderen.  
Om het af te maken werd er nog een mooie eierhouder getekend en werd er wat stro in het ei 
gelegd. Alle eieren staan nu te pronken in de klas. Samen met de mooie paastak van Charissa is er in 
de klas van groep 3 een gezellige paassfeer ontstaan. Meer foto’s komen op de dropbox te staan. 
 

   
 
Onderwijsdag  
Op dinsdag 3 april staat de jaarlijkse onderwijsdag op het programma. Alle leerkrachten uit de 
Gemeente Noordenveld nemen hier aan deel. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. 
 
Toiletten 
Het heeft even geduurd maar uiteindelijk kunnen we meedelen dat de toiletten vanaf de 
hoofdingang tot en met de kleuteruitgang weer fris ruiken. Door een speciale machine zijn de voegen 
weer mooi schoongemaakt.  



Geraniumactie,  
Mooi weer om te verkopen! 
De komende dagen wordt het nog mooi weer om de (laatste) adressen (die niet thuis waren nog 
eens) langs te gaan. We hopen op weer een mooie opbrengst en wanneer de kinderen hun best doen 
gaat dat vast weer lukken. Willen jullie dit nog even bij de kinderen onder de aandacht brengen?! 
 
Uiterlijk woensdag 4 april moeten de lijsten weer bij de groepsleerkrachten worden ingeleverd. Dan 
s.v.p. niet vergeten de keuze voor het helpen bij de bezorging op woensdag 25 april in te vullen!  
We proberen de bezorging weer soepel (en in de buurt) in te delen. Dat lukt vast weer, met ieders 
hulp! 

 De geraniums kosten, net als de voorgaande jaren, €2,50 per stuk. 

 Graag het bestelformulier uiterlijk woensdag 4 april ingevuld inleveren bij de eigen 

groepsleerkracht. 

 De geraniums worden op school bezorgd op woensdag 25 april en kunnen vanaf 12.30 uur 

tegen contante betaling of middels een pinbetaling op school worden afgehaald. 

Voor de kinderen: succes nog even de laatste dagen! 
het Geranium comité 
 
Pannenkoekenrestaurant de Marke 

Vorige week vrijdag, 16 maart, was het pannenkoekenrestaurant De 
Marke geopend. De leerlingen van groep 5 hebben pannenkoeken 
gebakken voor de opa’s en oma’s. De pannenkoek werd keurig 
geserveerd en een drankje werd ingeschonken. We hebben alleen 
maar positieve en leuke reacties gekregen en het was genieten voor 
zowel de kinderen als de opa’s en oma’s.  

   
 
 
 
 
 
 

 
Nijpend leerkrachten tekort ook in Roden 
Het tekort aan invalleerkrachten in het basisonderwijs is zo nijpend dat soms hele klassen naar huis 
gestuurd moeten worden. Afgelopen donderdag was dit ook voor onze groep 8 het geval. Dit zijn 
maatregelen die we op dit moment helaas moeten toepassen. Om dit in de toekomst proberen te 
voorkomen zijn we benieuwd of er ouders zijn met een onderwijsbevoegdheid die we in geval van 
uiterste nood kunnen benaderen om een groep een dag (deel) les te komen geven op onze school. 
Graag horen we of u hiertoe bereid bent, welke dagen u beschikbaar bent en voor welke groepen u 
eventueel de lessen wilt verzorgen. Graag een reactie naar: info@demarke-roden.nl. 
 
De Grote Rekendag  
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Dit schooljaar doet ook De Marke hier weer aan 
mee! Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal 
in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want 
rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek! De Grote Rekendag vindt plaats op 
woensdag 28 maart 2018. Het thema van deze 16e editie is ‘De school als pakhuis’. De kinderen gaan 
systematisch nadenken tijdens activiteiten zoals:  
- inventariseren  
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- stapelen  

- verplaatsen  

- coderen  
De leerlingen werken daarbij in verschillende leerstofdomeinen. Zo leren ze met coderingen om 
plaatsaanduiding te voorzien van een specifieke code. Wanneer leerlingen nagaan hoeveel dozen of 
containers in een bepaalde ruimte passen, passen ze meetvaardigheden toe. Dat doen ze ook als ze 
handig tellen hoeveel dozen of doosjes op een bepaalde plek staan of zouden kunnen passen. En de 
kinderen schematiseren, ordenen en modelleren om verder greep op te krijgen op de situatie die zij 
aan het onderzoeken zijn. Het doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken 
levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!  
 
Voorstellen TSO’er Anouk 
Hallo, ik ben Anouk van der Werf, 28 jaar, moeder van Delilah 
(groep 1/2a) & Jamillah (groep 1/2b). Ik doe nu bijna een jaar de 
overblijf met veel plezier. Op de maandag ben ik in groep 1/2a en 
op de dinsdag en donderdag ben ik in groep 1/2b.  
Op de maandag heb ik een leuke drukke groep kinderen die ook 
een beetje gek kunnen doen, tijdens het broodje eten vertellen ze 
me van alles en is het altijd gezellig. Op dinsdag en donderdag 
heb ik ook een leuke drukke groep, vaak vertellen ze wat ze ‘s 
ochtends op school hebben gedaan en soms lees ik nog een 
boekje voor. Als de kinderen klaar zijn met hun broodje en drinken kunnen ze meestal niet wachten 
om (met mooi/droogweer) naar buiten te gaan en met slecht weer spelen we binnen in het lokaal.  
 
Schoolfruit  
Volgende week krijgen de kinderen op de schoolfruit dagen tomaat, kiwi en appel aangeboden. 
Een leuk weetje over de kiwi:  
- Om te weten of een kiwi rijp is, moet je er zachtjes in knijpen. Als hij meegeeft bij lichte druk, is hij 
klaar voor consumptie! Voelt hij nog hard aan, dan kun je het rijpingsproces versnellen door hem 
buiten de koelkast in een papieren zak te bewaren, of door hem naast ander fruit te leggen, zoals 
appels en bananen. 
 
Moestuintje 
Vorige week hebben we geschreven over het gebruik van een klein stukje grond (bij het kleuterplein) 
als moestuintje. Hoe mooi zou het zijn als de kinderen van groep 1/2, groep 3 en groep 4 van dichtbij 
kunnen zien hoe aardbeien groeien, waar worteltjes vandaan komen, hoe bieslook kan geuren en 
hoe snel pompoenen kunnen groeien. We vragen per groep 1 of 2 ouders (kan ook bij toerbeurt) om 
samen met de kinderen te gaan zaaien en het tuintje te gaan onderhouden. Voor de vakanties vragen 
we de opa's om een oogje in het zeil te houden. 
Als u een uurtje per week wilt helpen (mogen ook grootouders zijn) dan kunt u zich opgeven bij 
Anneke, juf Ans of juf José. 
 
Koningsspelen en Scholen-sportdag vrijdag 20 april 2018 
Vorige week hebben we al even gemeld, 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. 
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. 
 
 
 
 



Klas van de week in het Roder Journaal 
 

 
 


