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AGENDA 

19 t/m 23 mei Pinksterweekend  Alle kinderen vrij 

29 mei t/m 1 
juni Avondvierdaagse  

 
 
 
TOETS- EN HUISWERKKALENDER 

29 mei Natuur & Techniek HK 4 Gr. 7 

31 mei Engels HK 5 Gr. 7 

 
 
 
VERJAARDAGEN 

20 mei Tess Blauw  Gr. 1-2b 

24 mei Meester Jack  

25 mei Lenthe Coster  Gr. 4 

25 mei Dante Giglio  Gr. 8 
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Schoolfotograaf 
Afgelopen week zijn alle kinderen individueel en per groep op de foto gezet door fotostudio Kruger 
uit Assen. Dit jaar hebben we voor een andere fotograaf gekozen voor spontanere foto’s van de 
kinderen.  Binnenkort ontvangen alle kinderen een inlogcode voor een persoonlijke website waarop 
u de gemaakte foto’s kan bekijken en eventueel kunt bestellen.  
 
Disco avond groep 5 t/m 8 
Oké daar gaan we:  
We begonnen met bedenken wie wat ging doen. 
Stacey,Trea,Joran,tijmen en finn deden de eentree. 
Mees,Ciske en djemo deden de muiziek. 
Kirsten,Quinten en luca p deden de opening. 
Enzovoort enzovoort. 
Daarna gingen sommige kinderen gingen naar de jumbo boodschappen doen. 
En andere gingen de deel versieren en weer andere andere dingen doen. 
Met groep 8 hebben we de disco volledig georganiseerd.  
  
De volgende kinderen hebben de danswedstrijd gewonnen: 
 
Groep 8    Groep 7 
1- Lara    1- Arjan 
2- Kirsten   2- Marissa 
3- Quinten    3- Luuk 
 
 
Groep 6    Groep 5 
1- Daniël    1- Sander 
2- Kirsten    2- Casper 
3- Itske     3- Leonie 
 
Van Joran en Sem 
 
Boekenpret bestaat 13 jaar, maar kunnen we verder? 
Kinderen die thuis dagelijks worden voorgelezen kunnen daar veel van leren. Vooral over zaken die 
hen later van pas komen wanneer ze zelf gaan lezen op de basisschool. Daarom zijn we al 13 jaar 
vanuit school bezig met het uitlenen van boeken aan de kinderen. En het is een groot succes! Elke 
donderdag lopen de kinderen met gele tasjes de school binnen en gaan enthousiast een nieuw boek 
uitzoeken. Dit gebeurt onder leiding van een aantal ouders, die om de beurt een (halve) morgen op 
school komen helpen. Omdat het plezier in lezen zo belangrijk is en omdat we als school het dagelijks 
lezen willen stimuleren, krijgen kinderen van groep 1 tot en met groep 3 de boeken mee naar huis.  
 

Het voortbestaan van deze leespromotie-activiteit is echter onzeker, want 
de vorige oproepen hebben geen nieuwe ouders opgeleverd. 
Wilt u zich opgeven? Graag! Elke donderdag van 8.30 tot ca. 10.00 uur is er 
Boekenpret. Er wordt een rooster gemaakt zodat u 1x in de 4 à 6 weken 
ingezet wordt (vaker mag natuurlijk ook).  
U kunt zich opgeven bij Nathalie Mijnheer (op donderdag aanwezig in de 
schoolbieb, maar bellen mag ook tel 06-53777188 of mailen: 
n.mijnheer@home.n of bij juf Ans. 
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Schoolbibliotheek, ouders gevraagd 

De groepen 4 t/m 5 lenen boeken uit de schoolbibliotheek om in de klas te lezen. De schoolbieb is 

dagelijks een uurtje open is, van 10.45 tot 11.45 en op woensdag van 11.15 tot 12.15 uur.  

Voor na de zomervakantie hebben we dringend nog een aantal ouders nodig, die bereid zijn om de 

schoolbibliotheek open te houden. We maken hiervoor een rooster, zodat de hulpouders om de 

week (weken) een uurtje kunnen helpen. U kunt zich opgeven bij juf Ans. 

 

Eindejaarsfeest 

Alle ouders hebben vorige week een mail ontvangen mbt het eindejaarsfeest dat nu 15 juni zal 

plaatsvinden. Vanwege organisatorische redenen (het inhuren van een theatergezelschap) moesten 

we noodgedwongen het feest verplaatsen naar een andere dag. We begrijpen dat er wellicht andere 

plannen zijn gemaakt. Desondanks hopen we dat alle kinderen aanwezig kunnen zijn. Meer 

informatie over de dag volgt binnenkort. 

 
Groepsverdeling schooljaar 2018/2019 
Deze periode zijn we druk bezig met de verdeling van het aantal groepen voor aankomend 
schooljaar. Dit alles heeft te maken met het aantal leerlingen op school en de hieraan gekoppelde 
budgetten. Als school proberen we de groepen in de onderbouw zo klein mogelijk te houden.  
Gezien dit gegeven denken we na hoe we kinderen in de aankomende grote groep 3 zo goed 
mogelijk tot zijn recht kunnen laten komen. Hiervoor zijn meerdere opties die we momenteel 
onderzoeken. Verder zetten we in op extra ondersteuning te bieden in grotere groepen.  
U wordt de komende tijd op de hoogte gehouden. 
 
Eind Citotoets groep 8 
Deze week zijn de voorlopige persoonlijke scores van de Eind Citotoets van groep 8 bekend gemaakt. 
Vanuit het bestuur zijn alle scholen binnen OPON Noordenveld getrakteerd op taart wegens het 
behalen van een ruim boven het landelijk gemiddelde resultaat. Ook wij als De Marke zijn zeer 
verheugd met de geweldige prestatie van al onze leerlingen! 
 
Schoolkorfbal 2018 
Dit jaar heeft OBS de Marke weer meegedaan met het schoolkorfbal toernooi.  De 
Marke heeft dit jaar weer veel gewonnen. En wij zijn winnaars van poule B 2018 
het was echt super spannend. Maar we hebben gelukkig wel alles gewonnen. 
We hebben veel lol gehad en plezier. 
Geschreven door: Emma, Niels & Itske. 
 
Sportkleding 
We willen heel graag alle nog niet ingeleverde sporttenues, schoon ingeleverd 
hebben VOOR zaterdag 26 mei. 
 
 
 
 
Sportochtend obs de Marke 24 mei 2018 
Op donderdag 24 mei vindt er voor de groepen 5/6, 6, 7 en 8 een sportochtend plaats in de Hullen. 
De kinderen worden om 8.25 uur in de Hullen verwacht. Om 11.45 uur is er een gezamenlijke 
afsluiting waarna de kinderen om 12.00 uur zelfstandig naar huis mogen fietsen. Mocht dit een 
bezwaar zijn, dan horen de desbetreffende leerkrachten dit graag. De kinderen die overblijven tussen 
de middag fietsen met de leerkrachten terug naar de school. Namens de organisatie een bericht: 
 
 



Mijn naam is Dian van der Velde en ik zit op Alfa College sport en bewegen. Voor mijn laatste examen 

organiseer ik voor een aantal groepen van Obs de Marke een sportochtend donderdag 24 mei. Ze 

gaan hier 4 clinics volgen verdeeld over de ochtend. De clinics die we gaan doen zijn: dansen, 

floorball, kickboksen en rugby! 

Het doel is dat de kinderen natuurlijk lekker in beweging zijn maar ook dat ze kennis maken met 

sporten die niet vaak gedaan worden.  

Dus neem allemaal genoeg drinken mee en iets te eten! En vergeet natuurlijk je sportkleding en je 

zaalschoenen niet mee te nemen.  

Ik  heb er super veel zin in! En hopelijk jullie ook!  

Nota’s TSO 
Afgelopen week zijn de nota’s voor het 3de kwartaal van de TSO verstrekt. De meeste via email, en 
sommige via de kinderen. 
Heeft u geen nota ontvangen maar heeft uw kind wel gebruik gemaakt van de TSO, wilt u dit dan 
laten weten via tso-demarke@ziggo.nl. 
Alvast bedankt! Jacqueline Hoogstraten – administratie TSO 
 
TSO: Even voorstellen 
Ik ben Inge, mama van Nino en Imani. In hun eerste schooljaren draaide ik veel 24 uursdiensten en 
was dan ook voor mijn gevoel te weinig betrokken bij school en dus hun vriendinnetjes en vriendjes. 
Ik vind het dan nu ook super leuk om al die kinderen te leren kennen en er voor ze te zijn wanneer 
dat nodig is maar vooral ook veel lol te 
hebben. Ik speel graag mee maar merk 
ook dat het belangrijk is om een vast 
gezicht te zijn voor de kinderen. Ik kan het 
een ieder aanraden wanneer je tijd vrij 
kunt maken om overblijf ouder te worden, 
je leert je eigen kinderen ook op een 
andere manier kennen! Maar ik hoop 
vooral op een overblijf papa, hoe leuk zou 
dat zijn voor de kinderen?!  
 
 
Pompoenpitten 
In het schooljournaal van 26 april stond onderstaand stukje vermeld alleen is helaas de bijlage er niet 
bij verstuurd. Hierbij alsnog de informatie over de pompoenpitten in de bijlage. 
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! 
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