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AGENDA
07 juni

MR + OV 5

TOETS- EN HUISWERKKALENDER
07 juni
Geschiedenis

Gr. 5a

VERJAARDAGEN
Vorige week hadden we geen schooljournaal. Lieke Clement, Marleen Kuipers, Eline Meulman,
Quinten Nieborg, Deniek Slagter, Koen Thomas en Luuk Konneman zijn jarig geweest afgelopen
week. Allemaal alsnog van harte gefeliciteerd!!

6 juni
7 juni
7 juni

Tim Kunst
Danée Rozema
Marit de Vries

Gr. 6
Gr. 6
Gr. 6

Hoera!!!
Er is weer een meisje geboren: Jessie uit gr.7, Yero uit gr.5 en
Pepper uit gr.3 hebben een zusje gekregen, genaamd Lissa van
Breukelen.
Pepper: ze is heel schattig en lief.
Yero: ze is NU nog rustig maar, wie weet wat de toekomst ons
zal brengen.
Jessie: ik ben blij dat ik een zusje heb, er waren al genoeg boys
in huis. 
Groetjes, Jessie, Yero & Pepper.
Nieuwe leerlingen
In de maand mei zijn de volgende nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen.
In groep 1/2a: Esmée Werdekker
In groep 1/2b: Kayleigh Weening
In groep 1/2c: Fara Hoekstra.
Fara is een zusje van Elia uit groep 1/2c. We wensen Esmée, Kayleigh en Fara een hele fijne schooltijd
toe bij ons op De Marke.
Voorbereidingen schooljaar 2018/2019
De voorbereidingen voor aankomend schooljaar zijn alweer in volle gang. Zo zijn we o.a. druk aan het
puzzelen over de inzet van de leerkrachten voor de verschillende groepen, de inzet van het extra
werkdrukmiddelen budget, de inzet van de onderwijsassistenten, maar ook aan het inplannen van de
vrije dagen en marge uren en het maken van een nieuwe schoolgids en schooljaarplan. Een
belangrijke stap in dit geheel, is dat onze medezeggenschapsraad (MR) meedenkt of instemming
verleend over de hierboven genoemde onderwerpen of documentatie. Volgende week wordt het
een en ander met de MR besproken en hopen we ook u spoedig hierover te kunnen informeren.
Ziekenboeg
Momenteel zijn er een aantal langdurig zieke collega’s. Af en toe komen er vragen hierover richting
het team, begrijpelijk en heel fijn dat men interesse toont naar de afwezige leerkrachten! We
respecteren echter de privacy van onze collega’s en derhalve kunnen we niet teveel inhoudelijke
informatie aan u verstrekken. Mochten er zich echter nieuwe ontwikkelingen voordoen dan brengen
we u natuurlijk zo spoedig mogelijk op de hoogte. Op dit moment zijn we erg blij met de geweldige
inzet en toewijding van de invallers en ons vaste personeel die de taken van de afwezige personen
met elkaar oppakken.
Privacy regeling
Iedereen heeft het vast al gelezen of ermee te maken gehad: Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe wet
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet bepaalt dat bedrijven niet zomaar
persoonsgegevens met anderen mogen delen. Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de
privacy van de leerlingen. De school heeft leerling gegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te
kunnen geven en te begeleiden. Ook worden deze gegevens opgeslagen voor de goede
administratieve organisatie van de school. De meeste leerling gegevens komen van ouders (zoals bij
de inschrijving op school), maar ook leerkrachten en ondersteunend personeel leggen gegevens vast
over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en ontwikkelingen). Ook worden er bijzondere
persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig is voor
de juiste begeleiding van een leerling.
Verdere informatie over de werkwijze, procedures en reglementen ten aanzien van privacy kunt u
vinden op de website van OPO Noordenveld, (www.onderwijs-noordenveld.nl). Dit reglement is met
instemming van de GMR vastgesteld.

Op onze school wordt per klas een klassenlijst gemaakt met de adressen van leerlingen. Deze lijst
met contactgegevens is erg praktisch om te overleggen met andere ouders als de kinderen (buiten
schooltijd) willen afspreken of als er vragen zijn rondom school, bijvoorbeeld over huiswerk. Wij
vragen vooraf toestemming aan ouders om de naam van hun kind, adres en telefoonnummer te
mogen delen met de andere (ouders van de) klasgenootjes. Als ouders hier bezwaar tegen hebben,
wordt de naam en het adres van hun kind niet gedeeld. De informatie op de klassenlijst mag
uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijk gebruik onderling, en dus niet voor bijvoorbeeld
reclame.
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de
school of in de nieuwsbrief, vragen wij vooraf ook uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten
om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u
toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per
keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s
kunnen ouders terecht bij de leerkracht en/of bij de directeur.
Het maken van foto’s en video’s in de school is alleen toegestaan door een ouder na toestemming
van de leerkracht en/of de directeur schoolleiding, waarbij de volgende specifieke afspraken gelden:


Wees terughoudend met het maken van foto’s en video’s.



Maak foto’s en video’s alleen voor eigen gebruik.



Zet geen foto’s en video’s op publiekelijk toegankelijke websites of social media.



Maak overzichtsfoto’s, waar individuele kinderen niet of nauwelijks te herkennen zijn.



Maak een close-up alleen van je eigen kind.



Maak geen foto’s van kinderen waar je eigen kind niet op staat.

Aankondiging oudertevredenheidonderzoek
Binnenkort willen we een oudertevredenheidonderzoek uitvoeren. Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw
mening. We willen daarom elke ouder/verzorger vragen om een online vragenlijst in te vullen. Dat zal
ongeveer 15 minuten van uw tijd in beslag nemen. De uitkomst geeft ons waardevolle informatie en
stof tot nadenken voor het schoolteam. We hopen dat u hierin tijd wilt investeren. Verdere
instructie volgt in een stappenplan/werkwijze.
Betaling schoolreizen
Op groep 8 na zijn inmiddels alle groepen op schoolreis geweest. Van de kinderen hebben we louter
positieve berichten ontvangen over de gekozen locaties dit jaar. Uit onze administratie is echter
gebleken dat nog niet alle ouders aan hun betaling hebben voldoen. We willen u dan ook met klem
vragen zo spoedig mogelijk het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer:
NL52 RABO 0316477818 t.n.v. OBS DE MARKE IZ SCHOOLREIZEN.
Graag hierbij de vermelding van de groep en vervolgens de voor- en achternaam van uw kind.
Hieronder nogmaals de kosten van de verschillende schoolreizen:
Groepen 1/2
€ 25,00 (1 dag schoolreis)
Groepen 3, 4 en 5
€ 35,00 (1 dag schoolreis)
Groepen 6 en 7
€ 52,50 (2 dagen schoolreis)
Groepen 8
€ 90,00 (3 dagen schoolreis)

Schoolkamp groep 7 het Heem in Norg
Dinsdag ging we om 9 uur op de fiets op weg naar Norg.
Onderweg hebben we 1 stop gehad.
Toen we aan kwamen hebben we een broodje gegeten en gespeeld en later gingen we naar de
kamers. Op de kamer hebben we de bedden opgemaakt.
Het was zo warm dat we een waterglijbaan hadden gemaakt en waterspons trefbal hebben gedaan.
Een tijdje later gingen we naar het zwembad toe. Daar hebben we het heel gezellig gehad.
Toen we terug waren hebben we pizza gegeten en hebben we ons klaar gemaakt om een wandeling
te maken in het bos en hebben we een blikspuit gedaan. En we hebben tenslotte nog bij het Heem
buiten gespeeld en een kampvuur gemaakt. En we hebben mars Mello’s geroosterd.
En toen zijn we naar een lange tijd spelen naar bed gegaan en nog tot laat in de uren gekletst.
’s Morgens waren we vroeg uit de veren. En gingen we naar Veenhuizen op weg naar het klimbos.
En we hebben ook knopen leren leggen. We moesten en wedstrijd doen welke tipi het sterkst was,
daarna moesten er met zen allen op kunnen. En ook moesten we een katapult maken welke bal het
verste kwam. En tenslotte hebben we nog geklommen hoog in de bomen in het klimbos.
En op de fiets terug naar Roden onderweg 1 stop gemaakt.
Groetjes, Elien en Elise

Schoolkorfbal
SCHOOLKORFBAL MAANDAG 14 & DINSDAG 15 MEI 2018
GR. 5 T/M 8 MOCHTEN MEE DOEN MET SCHOOLKORFBAL (HET WAS NIET VERPLICHT).
ALLE SCHOLEN VAN NOORDENVELD DEDEN MEE.
DE WINNERS VAN A1 A2 B1 B2 KONDEN NAAR HET DRENS KAMPIOENSCHAP ONS A1 TEAM
IS DAT GELUKT:)
DE TEAMS WAREN VERDEELD IN GROEP 5 EN 6, 7 EN 8 OF 1 GROEP BIJ ELKAAR
DE WINNERS VAN ELKE POUL KREEG EEN BEKER.
ZO HEBBEN OOK EEN PAAR TEAMS VAN DE MARKE GEWONNEN WAAR ONDER A4/A1
GESCHREVEN DOOR WART EN JESSIE! 

Sportochtend
Donderdag 24 mei
We zijn donderdag 24 mei naar sportzaal de Hullen geweest voor een sportochtend.
We zijn gekomen met de groepen 5,6,7,8. Onze groep is begonnen met uni hockey en hebben we
allemaal truckjes geleerd dat was erg leuk. Toen uni hockey afgelopen was gingen we door naar
rugby. Daar hebben we geleerd hoe je met een rugby bal moet gooien en op het einde mochten we
tegen een stootkussen aan beuken. Toen gingen we dansen en hebben een dansje geleerd.
Aan het einde gingen we kickboksen toen hebben we allemaal oefeningen gedaan onder andere een
oefening van Ricco Verhoeven. En toen mochten we nog tegen de leraar vechten het is niemand
gelukt om hem onderuit te krijgen. En toen was de sportochtend afgelopen.

Gemaakt door Niek en Arjan

Douchen na de gymles
De laatste tijd merken we dat het verplicht douchen na de gymles nogal eens wordt verzuimd. Vooral
nu het al een aantal weken zeer warm weer is, merken we dat er in de lokalen soms een penetrante
zweetlucht hangt. Niet erg fris! Vorige week was er een extra sportochtend, op die ochtend hebben
de kinderen van de groepen 5 t/m 8 maar liefst vier uren achtereen gesport. Steekproefsgewijs
kwamen we –het schoolteam- erachter dat veel kinderen zich na afloop niet hadden gedoucht of
zelfs geen handdoek mee hadden genomen.
We zijn als schoolteam van mening dat dit niet zo kan doorgaan. We vinden dat douchen na
sportieve activiteiten deel uitmaakt van persoonlijke hygiëne en vragen u dan ook om er op toe te
zien dat de gymtas compleet met gymkleding, gymschoenen en handdoek mee naar school gaat.
De regel is: Tijdens de gymles dragen de leerlingen sportkleding en na de gymles wordt er gedoucht
(zie Schoolgids).
M.i.v. de volgende week gaan we regelmatig controleren of men zich aan deze afspraak houdt. Wie
sportkleding is vergeten of geen handdoek heeft meegenomen mag niet aan de gymles deelnemen.
VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt e-books voor het
hele gezin. De app is te downloaden in de App Store en Google Play Store en is een zomercadeautje
van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn.
Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 ebook.
Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op een iPad mini
door uit te leggen wat hun favoriete e-book uit de VakantieBieb is en waarom.
Informatie over deelname en spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl.
Kijk voor meer informatie in de bijlage!

