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AGENDA 

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 

24 apr Geschiedenis  Gr. 8 

 
VERJAARDAGEN 

23 apr Rosalie Stienstra  Gr. 7 

24 apr Amy Ensing  Gr. 8 

25 apr Lara Siddré Gr. 8 
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Ziekenboeg 
Helaas heeft meester Jack deze week besloten zich ziek te melden voor zijn werkzaamheden. Daar hij 
al geruime tijd gebukt gaat onder een hoge werkdruk, zijn er bij hem lichamelijke klachten ontstaan 
die hem noodzaken voorlopig een stap terug te doen. Op dit moment is het onbekend wanneer hij 
zijn taken weer zou kunnen hervatten. Juf Marije Kamping is vanaf 23 april in de groep aanwezig en 
blijft gedurende meester Jack zijn afwezigheid in groep 5. 
 
Ook juf Renate heeft naast haar lesgevende taken ook haar werkzaamheden als intern begeleider 
neergelegd. Juf Ankie is op dit moment hierdoor Intern Begeleider van de gehele school. Juf Carola 
heeft een deel van haar taken overgenomen zodat juf Ankie zich volledig kan storten op de Intern 
Begeleider taak.  
 
Met Juf Dédé gaat het heel goed. Ze is ook op de vrijdag weer op school aanwezig om taken buiten 
de groep op te pakken.   
 
Schoolreis groepen 5 
De groepen 5 gaan aanstaande dinsdag op schoolreis naar de Natuurschool in Lauwersoog. Aan de 
ouders en/of verzorgers van deze kinderen nog het verzoek om 35 euro per leerling over te maken 
naar rekeningnummer: NL52 RABO 0316477818 TNV OBS DE MARKE IZ Schoolreizen. Graag hierbij de 
naam en groep van het kind vermelden.  
 
Afspraken wanneer er bij afwezigheid van een leerkracht geen invaller is 
Scholen in onze provincie hebben nog steeds last van de griepgolf. Voor leerkrachten die ziek worden 
is nauwelijks tot geen vervanging te vinden. Tot op heden konden we dit bijna altijd nog goed 
oplossen. Maar deze week waren we genoodzaakt om bij ziekmelding ’s ochtends vroeg een bericht 
te versturen dat de kinderen van groep 7 thuis mochten blijven. Deze dag konden we de kinderen 
wel opvangen maar geen les aanbieden zoals een reguliere dag. 
We begrijpen dat niet alle ouders ’s ochtends vroeg hun mail lezen. Voorop staat dat de kinderen 
gewoon op school mogen komen. Voor deze uitzonderlijke situaties willen we graag duidelijke 
afspraken maken met de ouders en kinderen van onze school.   
 

 Kinderen mogen pas naar huis of thuisblijven van school wanneer de eigen ouder of 
leerkracht van de school dit heeft medegedeeld. Zijn de kinderen onderweg naar school? 
Dan moeten de kinderen door naar school (ook wanneer andere kinderen aangeven dat een 
kind vrij is).  

 Zoals normaliter gaan de kinderen pas na de bel de school in. In de klas worden de kinderen 
opgevangen en verdeeld over verschillende groepen of krijgen een alternatief programma 
aangeboden. Mochten kinderen ervan overtuigd zijn dat een ouder wel thuis is dan kan een 
medewerker van school contact zoeken met de ouder. Pas na toestemming van de ouder 
mag een kind de school verlaten.  

 De overige ouders die na het lezen van de mail beslissen dat de kinderen thuisblijven, willen 
we vragen om via de mail of middels de telefoon te reageren dat het kind thuis is en/of blijft. 
De school heeft na deze mededeling niet meer de verantwoordelijkheid over deze groep 
kinderen.  
 

Door deze afspraken hebben we als school een duidelijk overzicht welke kinderen thuis zijn of op 
school en voorkomen we misverstanden of aannames dat kinderen thuis zijn. Uiteraard hopen we 
dat een dergelijke situatie met het verzoek om kinderen thuis te mogen houden, niet vaker 
voorkomt.  
 
 
 



Cito Eindtoets 
Deze week hebben alle kinderen uit groep 8 verplicht de Eindtoets gemaakt. De Marke kiest hierbij 
voor de Centrale Eindtoets van CITO. Dit is een methode-onafhankelijk toets, gemaakt met de 
expertise van CITO. Met deze toets kan de school de mogelijkheden en talenten van de kinderen 
goed, eerlijk en objectief in beeld brengen. Zodat het eerder afgegeven schooladvies goed kan 
worden onderbouwd.   
 
Wist u dat de Centrale Eindtoets voor meer dan 80% van de leerlingen het juiste brugklastype 
voorspelt? Dat weten we, omdat CITO al meer dan vijftig jaar leerlingen volgen. De (standaard)score, 
die ligt tussen 501 en 550, is dus niet zomaar een voorspelling. Daar is jarenlang wetenschappelijk en 
praktijkonderzoek aan vooraf gegaan. 
 
Alle kinderen van de Marke hebben erg hun best gedaan. Ongeacht het eindresultaat zijn we trots op 
deze toppers!!! 
 
Einde Schoolfruit  
Deze week was nu toch echt de laatste keer dat de kinderen schoolfruit op school hebben 
ontvangen. Een half jaar lang hebben de kinderen drie dagen in de week gratis schoolfruit gekregen. 
Na deze week dient u uw kind zelf weer fruit en/of groente mee te geven.  
 
Schooltenue 
Tijdens de sportdag hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 een schooltenue gedragen. Wij 
verzoeken u dit schooltenue z.s.m. gewassen weer aan uw kind mee te geven, bij voorkeur in een 
plastic tas.   
 
TSO: Even voorstellen 
Ik ben Marie de Winter en ben op maandag overblijfmoeder in 
groep 6A. 
In deze groep zit mijn zoon Daan en mijn dochter Silke uit 1/2C mag 
dan altijd gezellig een broodje mee eten. 
Vaak kletsen we even, zorgen we dat ons brood & drinken op gaat 
en daarna kunnen de kinderen kiezen of ze buiten of juist binnen 
willen spelen.  
Je leert veel kinderen kennen bij de TSO en ziet hoe ze op het plein 
spelen. Dit gaat er eigenlijk altijd erg gemoedelijk en gezellig aan 
toe. 
Als overblijfmoeders hebben we leuk contact, als je een keer niet 
kan is er altijd wel iemand die wil inspringen. 
Oftewel als je er tijd voor hebt, zou ik het zeker aanraden. 
 
Geraniumactie 
Iedereen hartelijk bedankt voor de fantastische inzet! 
We hebben weer een topverkoop, er zijn meer dan 5400 geraniums verkocht!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bezoek aan Borg “Nienoord” (groep 6a) 
Wij, groep 6a, zijn vanmorgen op de fiets naar “Nienoord” in Leek  geweest. Wij hebben als eerste in 
het huis gekeken. We gingen naar de balzaal of danszaal. Niet alles was er nog origineel maar de 
schilderijen wel. Bij een brand zijn er ook heel veel omgekomen. 
Toen gingen we naar de Schelpengrot. Die was heel mooi. Daarna gingen we naar de toegangspoort. 
Die is nog uit de tijd van het eerste kasteel. Een meneer vertelde ons wat er allemaal op te zien was. 
Toen gingen we weer naar school terug. 
Van Lukas (6a) 
 
 


