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AGENDA 

20 apr Koningsspelen Gr. 1 t/m 4 

20 apr Sportdag  Gr. 5 t/m 8 

24 apr Schoolreis  Gr. 5 

25 apr Geraniumactie  

26 apr Middag vrij Gr. 1 t/m 4 

27 apr KONINGSDAG  

27 apr t/m 
4 mei Meivakantie  

 
TOETS- EN HUISWERKKALENDER 

17/18/19 apr Eind Cito toets Gr. 8 

 
VERJAARDAGEN 

15 apr Amy Braun Gr. 5 

17 apr Annemay Musiwa Gr. 5 

17 apr Felien Musiwa Gr. 5 

19 apr Juf Ankie  

20 apr Itske Kamps  Gr. 5-6b 
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Nieuwbouw De Marke   
Afgelopen dinsdag stond er tot onze verrassing een stuk in de krant over mogelijke huisvesting van 
De Marke op het Nijlandspark. Onze voorkeur gaat nog steeds uit naar de huidige locatie, maar we 
zijn van mening dat deze nieuwe locatie een prima alternatief voor onze school kan zijn. Ook zijn we 
blij met de vermelding van geen fusie/samenwerkingsschool aangezien de Marke groot genoeg is en  
bestaansrecht heeft. Mocht u het krantenartikel gemist hebben dan kunt u het via onderstaande link 
toch lezen. We zijn erg benieuwd naar de verdere ontwikkelingen. 
http://dekrantnieuws.nl/noordenveld-investeert-13-miljoen-euro-in-nieuwe-scholen/ 
 
Schoolreis kleuters Sprookjeshof Zuidlaren 
Wat hebben we afgelopen dinsdag toch weer veel plezier 
met elkaar gehad! De hele dag was het prachtig mooi 
weer en, we waren de enige school in het Sprookjeshof. 
Bij aankomst gingen we eerst in de speelhal en met alle 
klim en klauterklimrekken, glijbanen en trampolines 
hebben de kinderen zich weer prima vermaakt. De hele 
dag zijn de kinderen aan het spelen en we zien ze alleen 
bij het uitdelen van een koekje en drinken terug. 
Halverwege de ochtend zijn we naar buiten gegaan en 
hebben ’s middags het sprookjesbos bezocht. 
Uiteraard hoort bij een schoolreisje ook patat en een 
ijsje, maar veel kinderen vonden de busreis ook één van 
de leukste dingen die ze gedaan hebben. 
Moe en voldaan hebben we de kinderen weer bij school 
afgezet en bedanken de ouders die mee zijn geweest.  
 
Voorbereiding Schoolreis groep 5 
We zijn op zoek naar witte lakens die we willen verknippen tot bandana’s. Deze bandana’s worden 
voorzien van naam en versierd door de kinderen. Op deze manier kunnen de gidsen de kinderen 
tijdens de schoolreis aanspreken met hun naam. De lakens hebben we dinsdag 17 april nodig en zijn 
in te leveren in groep 5b, bij Ingrid Warries 
 
Kikkers  
Kikkers op bezoek bij  juf José.  
Ze waren ook aan het paren  
Het zijn er 5. 2 paar paren en een losse 
Van Jessie en Lenthe groep 4 
Dag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dekrantnieuws.nl/noordenveld-investeert-13-miljoen-euro-in-nieuwe-scholen/


Schrijver  
Afgelopen dinsdag is schrijver Tjerk Noordraven 
bij de kinderen van groep 5 en 6 op bezoek 
geweest. Tjerk is onder andere bekend van de 
boeken: “Het nieuwe spookhuis” en “de 
Transsylvanië express”. Hij bleek een grote 
fascinatie te hebben voor vleermuizen en 
andere griezelige dieren. Hij had er zelfs een 
paar meegenomen om de kinderen te tonen. 
Het was een echte schrijver met een zeer 
levendige fantasie.  
Sommige kinderen vonden zijn verhalen toch echt wat te spannend (deze hoefden hier uiteraard niet 
bij te blijven) terwijl anderen aan zijn lippen hingen. Al met al was dit voor onze school een eenmalig 
bezoek en hebben we liever een schrijver die andere verhalen vertelt.  
 
Girlsday 
De meisjes van groep 7 gingen in Drachten naar het bedrijf Leenstra. 
Dat is een fabriek waar ze werken met staal. 
Eerst werd er een presentatie gehouden, iedereen kreeg een cakeje daarbij. 
De klas werd in 2 groepjes verdeeld. 
Het eerste groepje kreeg een rondleiding, en het tweede groepje ging lassen. 
Toen gingen we naar een ander bedrijf, genaamd VBI. 
Daar werd ook een presentatie gehouden. 
We kregen daar gezonde broodjes, suikerbrood en muffins. 
Toen werden we weer in 2 groepjes verdeeld, het eerste groepje ging een betonblokje maken, 
En het andere groepje kreeg een rondleiding in de gevaarlijke fabriek. 
Later gingen we weer naar school . 
 
Gr. Lynn.dk en Emelie. 
 

 
 



Verkeersexamen 
We moesten een hesje aan.   
Iedereen moest een nummer op zijn hesje. 
We gingen een route fietsen. 
Ze letten goed op achterom kijken. 
En je hand goed uitsteken. 
Iedereen is geslaagd.  
Het was heel leuk. 
Dennis en Luuk 
 groep 7 
 
 
 
 
 

 
De oudervereniging zoekt leden 
De oudervereniging van De Marke bestaat uit meerdere ouders van de school. De rol van de OV is 
vooral laagdrempelig, vrolijk, creatief, faciliterend en samenbindend.  
De voornaamste taken van de OV zijn: 
- mede organiseren van buitenschools activiteiten als hoofd -of medeverantwoordelijke, 
 bijvoorbeeld koningsspelen en fietspuzzeltocht. 
- Het ondersteunen van schoolse activiteiten, bijvoorbeeld schoolontbijt. 
- Het fungeren als "kennelijk laagdrempelig' aanspreekpunt voor ouders. 
- Signaleren van knelpunten en het eventueel doorgeleiden naar MR. 
Alles gaat vanuit het belang van de kinderen, de school( onderwijs) en de ouders 
  
Lijkt het je leuk om hierin een rol te vervullen en heb je wat vrije tijd over, meldt je dan aan 
via ov.demarke@gmail.com. Je kunt natuurlijk ook de leden persoonlijk benaderen. 
 
Schoolfruit  
Wat een geluk, ook deze week krijgen de kinderen op school nog schoolfruit aangeboden en wel een 
verse augurk (lijkt op mini komkommer), een Conference peer en een sinaasappel. Na deze week is 
ons schoolfruit project toch echt afgelopen. Wel willen we u vragen om de kinderen, voor in de 
ochtendpauze, zoveel mogelijk een gezonde hap mee te geven. Hierbij gaat onze voorkeur uit naar 
fruit of groente.  
Leuk weetje: De verse augurk is een bijzonder product van eigen bodem. Er worden in week 16 
330.000 augurken uitgedeeld op basisscholen! Dat is zelfs zoveel dat de rest van Nederland even 
moet wachten omdat alle kinderen volgende week van een augurk genieten. 
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