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AGENDA
27 apr
t/m 6 mei
7 en 8 mei
8 en 9 mei
10 en 11 mei
14 en 15 mei
15 en 16 mei
17 mei

KONINGSDAG
Meivakantie
Schoolreis
Schoolreis
Hemelvaartsdag
Korfbal
Schoolfotograaf
Discoavond

TOETS- EN HUISWERKKALENDER
7 mei
Aardrijkskunde H5
14 mei
Aardrijkskunde en topo H5
VERJAARDAGEN
27 april
29 april
30 april
2 mei
3 mei
7 mei
7 mei
8 mei
9 mei
11 mei
11 mei
11 mei
12 mei
14 mei

Ismail Hasanato
Senna Dijkmeijer
Serano Tammenga
Fleur Rutgers
Lize Henneveld
Lukas Slinkman
Meester Johan
Jaylinn Kailola
Juf Immelien
Mart Eringa
Eva Konneman
Floor Meijerink
Benthe Stoker
Floor Busscher

Alle kinderen VRIJ
Gr. 6
Gr. 7
Alle kinderen VRIJ

Gr. 5 t/m 8

Gr. 5b
Gr. 6b

Gr. 1-2b
Gr. 6
Gr. 1-2a
Gr. 8
Gr. 3
Gr. 6
Gr. 1-2c
Gr. 5-6b
Gr. 1-2a
Gr. 5
Gr. 1-2c
Gr. 6

16 mei
18 mei

Stacey Doller
Lars Damstra

Gr. 8
Gr. 7

Geraniumactie De FINALE!
We hebben de Geraniumactie weer succesvol kunnen afsluiten!
Er zijn gisteren meer dan 5400 geraniums bezorgd!!
Het geld wordt besteed aan activiteiten, uitstapjes of inrichting van het schoolplein, enz.
Totaal aantal per klas:
Groep 8:
655
Groep 7:
792
Groep 6:
971
Groep 5/6B:
656
Groep 5:
807

Op de foto staan de topverkopers per klas:
Groep 8:
Groep 7:
Groep 6:
Groep 5:
Groep 5/6B:
Groep 4:
Groep 3:
Groep 1-2:

Joran Baving 80stk
Arjan Wieland 98stk
Anne Detmar 148stk
Yuri Oosterbrink 100stk
Yuna Wendel 70stk
Elyne Ubels 59stk
Demy vd Vaart 68stk
Elia Hoekstra 56stk

Speciale dank aan:
Alle kinderen voor hun inzet: het worden vast allemaal goede handelaren en verkopers!
Alle ouders en leerkrachten die geholpen hebben.
Alle kinderen voor hun inzet. Echt super gedaan zonder jullie geen geraniumactie!!
De Berk danken we voor de catering!
Allen HARTELIJK DANK voor de medewerking en tot volgend jaar
Het Geraniumcomité
Koningsspelen
Vrijdag 20 april was het weer een groot Oranjefeest in en rondom de school. Terwijl de ouders de
spelletjes buiten klaar hebben gezet, genoten de kinderen van groep 1 t/m 4 van het toneelstukje
gespeeld door juf Sia (Jan Klaassen) juf Karin (Katrijn), Anneke (de Koningin) en juf Ankie
(winkeljuffrouw). De koningin wilde graag pannenkoeken eten, maar het ging allemaal mis, omdat Jan
Klaassen een pak zout gebruikte i.p.v. een snufje zout.

Na het toneelstukje begonnen de Koningsspelen, de kleuters bleven op het schoolplein, terwijl groep
3 en 4 er ook spelletjes rondom de school waren uitgezet.
Spelletjes kleuters:
stoelendans, Koninklijk sjoelen, kruiwagenrace – met goudstaven,
zandkastelen bouwen, klimrek-race met goudzakken, fles vullen met
bekertjes water, vissen in de Koninklijke vijver en Koninklijk bowlen.
Spelletjes groep 3 en 4: zandkastelen bouwen, doelschieten, stoelendans,
spinnenspel, de Koninklijke run, appeltjes van oranje, een oogje op de
koning, Koninklijke tennis en Koninklijk dobbelen.
De stemming was prima, de kinderen hebben het naar hun zin gehad, we
hadden een grote groep hulpouders en het weer was super, kortom het was
een zeer geslaagde dag.
Pompoenpitten
Na het succes van vorig jaar, krijgen ook dit jaar alle kinderen van groep 1 t/m 7 een aantal
pompoenpitten mee voor de uitdaging: ‘Wie kweekt de zwaarste pompoen’? De aankomende
maanden kan iedereen zijn/haar best doen om een zware pompoen te kweken.
Zie bijlage voor tips en trucs!
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf komt 15 en 16 mei.
Zie ook de bijlage.
Vergadering oudervereniging
Vorige week dinsdagavond heeft de oudervereniging de vijfde vergadering van het schooljaar 20172018 gehad.
De Pannenkoeken dag en de viering van Pasen zijn geëvalueerd.
De organisatie van de Koningsspelen waren helemaal klaar. Daarna stond de geraniumactie op de
planning, ook die activiteit was goed voorbereid.
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.

TSO: Even voorstellen
Mijn naam is Ria de Vreeze.
Moeder van Mark (groep 6a) en Jantina (groep 4).
Sinds oktober 2011 ben ik al overblijf moeder op school.
Ben ooit begonnen bij de kleuters en nu doe ik dinsdag groep 4
en donderdag groep 6 en op vrijdag eten we met z’n allen in de
deel.

Schoolreis groep 5
We gingen op schoolreis naar lauwersoog naar de natuurschool we hebben over het wad gelopen en
we hebben gevist, en we gingen hybien. Tussen vissen en hybien kon je soeverniertjes kopen. Je kon
een sleutelhanger kopen van 3€,een pakje kaarten van1€ ,een pen van 2€.met het vissen kon je een
krab vangen. Ik heb 4 kraben gevangen. Een mannetje en een vrouwtje en veder nog 2kindjes.maar
ik heb ze na tijd wel weer vrijgelaten het was een hele toffe schoolreis ik zou dit graag nog een keer
willen doen. En het eten was heel erg lekker bij het restorant het Boze wijf. De speeltuin daar is
heel groot. super coole dag dus.
Getypt door Naomi van Dijk en mijn tweeling zus Joyce van Dijk uit groep 5a
Schoolreizen groep 6 en 7
Op 7 en 8 mei gaan groep 6a+b en op 8 en 9 mei gaat groep 7 op schoolreis naar Norg. We willen de
ouders van de kinderen in de groepen 6a/b en 7 vragen of ze de bijdrage voor hun kind(eren) z.s.m.
willen overmaken op de hieronder genoemde schoolreisrekening. Wilt u dit doen onder vermelding
van: de groep (groep 6 of 7) en vervolgens de voor- en achternaam van uw kind.
Groep 6 en 7

€ 52,50
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Ben jij ons nieuwe MR lid?
Voor het schooljaar 2018 – 2019 zijn we op zoek naar een nieuw MR lid.
De MR van De Marke bestaat uit 8 leden; 4 leraren en 4 ouders. De zittingsperiode in de MR is 3 jaar.
Aan het eind van dit schooljaar zal Peter Craanen aftreden als MR lid.
Er ontstaat hierdoor een vacature voor de MR in de oudergeleding. Peter stelt zich herkiesbaar voor
een volgend termijn.
Iedere ouder, van een schoolgaand kind op De Marke in het schooljaar 2018 – 2019, kan zich ook
verkiesbaar stellen.
Mochten er meerdere kandidaten zijn voor de vacature, dan zal er een verkiezing uitgeschreven
worden.
Binnen de MR wordt er ongeveer 6 keer per jaar vergaderd. Hier worden vele vaste MR onderwerpen
besproken zoals het schooljaarplan, formatieplan, vakantie indeling, (meer-jaren) begroting,
speerpunten van de school en nog vele andere schoolzaken. Daarnaast spelen er op dit moment een
paar belangrijke onderwerpen binnen De Marke zoals de (nieuw)bouw van de school en de
schooltijden.

Binnen de MR komen deze onderwerpen allemaal aan bod waarbij er, met respect voor elkaars
invalshoek, op een open manier gediscussieerd wordt. Uiteindelijk zal de MR op de formele
onderwerpen een instemming of advies geven aan de directeur van school.
Vind je het belangrijk dat er meegedacht wordt in het beleid van school? Ben je geïnteresseerd in de
profilering van de school in de nabije toekomst? Kun je je helder verwoorden in een discussie?
Wil je meepraten over de belangen van kinderen vanuit het ouderperspectief en hierin ook formeel
inspraak hebben om met elkaar tot het beste resultaat te komen?
Dan is de MR echt iets voor jou!
Meld je aan als verkiesbare ouder door een mail te sturen voor maandag 14 mei aanstaande naar:
mr@demarke-roden.nl
Mocht je nog vragen hebben over de vacature of over de taken van een MR lid, dan willen we je deze
graag persoonlijk beantwoorden (bij het uitgaan van de school) of anders via het hierboven gegeven
mail adres.
Wij zien je aanmelding graag tegemoet!
Namens de oudergeleding van de MR:
Peter Clement
Majorie van Breukelen
Peter Craanen
Wilma Tepper

Bericht vanuit de GGD: ‘KIES’ voor kinderen van gescheiden ouders
Informatie voor ouders
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan
met de veranderde situatie kan zeer verschillend zijn.
Ouders willen zeker niet dat hun kind last heeft van de scheiding. Maar hoe kun je een kind
hierbij begeleiden?
Bij de spel- en praatgroep KIES kunnen kinderen vanaf groep 5 t/m groep 8, de scheiding leren
begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk
vinden van de scheiding.
Onderzoek, door de universiteit Utrecht, heeft aangetoond dat KIES helpt bij het beter verwerken van
de scheiding en het contact met de ouders verbetert. In kleine groepen
en onder begeleiding van speciaal hiervoor getrainde begeleiders van KIES- groepen komen de
kinderen 8 keer 1 uur bijeen.
Om uw kind aan KIES deel te laten nemen, is schriftelijke toestemming nodig van beide

ouders of voogd. Ouders van de kinderen die deelnemen krijgen via een ouderavond meer informatie en
kunnen vragen worden beantwoord. Opgave kan bij de leerkracht van uw kind. Voor meer informatie
kijk ook op http://kiesvoorhetkind.nl/volwassenen/ouders/

Informatie voor kinderen
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Waar je wel voor kunt kiezen is jouw beste
manier om moeilijke dingen te verwerken en hoe je met moeilijke situaties omgaat. Hoe en waar? Bij
de spel- en praatgroep KIES, voor kinderen van groep 5 t/m groep 8, Bij KIES komen we 8 keer een uur
bij elkaar.
Wat doen we bij KIES?
- praten over wat jij moeilijk vindt - horen hoe anderen daar mee omgaan - oefenen hoe je
iets kunt vertellen -jezelf proberen te begrijpen - de scheiding proberen te begrijpen.
Hoe gaan we dat doen?
- Praten - Spel - toneel - tekenen - schrijven en allerlei andere leuke activiteiten.
Zijn jouw ouders gescheiden, kort of lang geleden? Wil je daarover praten of van anderen horen? Wil
je er beter mee leren omgaan en kijken hoe anderen er mee omgaan? Kan je er al goed mee omgaan
en heb je tips om andere kinderen te helpen? Mag je van je ouders mee doen? Geef je dan op voor
KIES! KIES helpt!
Informatie over deelname kunt u opvragen bij het CJG in Noordenveld of mailen naar
info@CJGNoordenveld.nl

