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AGENDA
11-15 juni
15 juni

Tosti week
Eindejaarsfeest

Gr. 8
Gr. 1-8

TOETS- EN HUISWERKKALENDER
11-22 juni
Cito toetsen

Gr. 1-8

VERJAARDAGEN
9 juni
10 juni
11 juni
13 juni
13 juni
15 juni

Gr. 1-2b
Gr. 5
Gr. 4
Gr. 5
Gr. 1-2c
Gr. 5-6b

Kayleigh Weening
Koen Vennema
Ricardo Poutsma
Jade van der Graaf
Eva van Veen
Nino Huizinga

Eindejaarsfeest
Op vrijdag 15 juni zal het eindejaarsfeest plaatsvinden.
Deze dag hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een continurooster. Graag zelf brood en
drinken verzorgen. Om half 3 zijn de kinderen vrij.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn om 12 uur vrij.
Op dezelfde dag zullen alle kinderen van de Marke van 16.00 tot 17.00 uur een wereldse voorstelling
geven in Sportcentrum de Hullen.
U en uw kind(-eren) zijn welkom vanaf 15.40 uur in de sporthal. Deelnemende kinderen worden
opgevangen door de groepsleerkracht en u mag plaatsnemen in de zaal of op de tribune.
Let op:
Een entreekaartje kost 2,50 euro per persoon en is te koop vanaf dinsdag 5 juni bij Anneke in de
Deel. Anneke is op maandag niet aanwezig.
Dit entreekaartje is inclusief een kop koffie/ thee, na afloop van de voorstelling. Uiteraard hoeft u
geen entreekaartje te kopen voor uw kind dat deelneemt aan de voorstelling.
Ziekenboeg
Zoals u in het vorige schooljournaal heeft vernomen, hebben we op dit moment aardig wat zieke
collega’s. Helaas gaan we niet iedereen voor de vakantie op school terugzien: Meester Jack en juf
Renate hebben tijd nodig om te herstellen, naar verwachting zijn beide collega’s tot de vakantie
thuis.
Juf Immelien heeft door een val een flinke hersenschudding opgelopen. Op dit moment heeft ze te
maken met te veel ongemakken en zij zal ook voor de
vakantie niet meer op school terug komen.
Conciërge Kerim is ook gevallen en heeft daarbij zijn
voet gebroken. Kerim komt derhalve ook niet terug
voor de grote vakantie en zijn conciërgetaken worden
door Anneke en het team opgepakt.
Deze week was juf Renske op school om gezellig een
kopje koffie te komen drinken met het team. De
komende weken zal ze vaker op school aanwezig zijn,
eerst voor de gezelligheid en later om
werkzaamheden buiten de groep op te pakken.
We wensen alle zieke collega’s ook via deze weg heel
veel beterschap!!
Vakantieregeling obs De Marke 2018- 2019
Mocht u uw vakantie al willen plannen voor aankomend schooljaar:
Vakantie
Rodermarkt
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paas- en meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Periode
25 september
22 oktober – 26 oktober
24 december – 4 januari
18 februari – 22 februari
19 april – 3 mei
30 mei – 31 mei
10 juni
15 juli – 23 augustus

Aantal groepen schooljaar 2018-2019
Gisteravond is in de MR goedkeuring gegeven om te starten met 10 groepen waaronder een
combinatiegroep 2/3. Aankomend schooljaar zullen we starten met de onderstaande groepen:
Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 2/3
Groep 3
Groep 4

Groep 5
Groep 6
Groep 6/7
Groep 7
Groep 8

We hopen u snel meer te kunnen vertellen over de personele bezetting van de groepen.

Ook heeft de MR instemming gegeven omtrent de inzet van het werkdrukmiddelen. In de school
komen volgend schooljaar extra onderwijsassistent uren en één dag in de week een ambulante
leerkracht om leerkrachten in verschillende groepen te ondersteunen of om de groepstaak van een
leerkracht voor een dag over te nemen. Zo kunnen de leerkrachten bijvoorbeeld werken aan de
opzet- of evaluatie van een groepsplan of het analyseren van toets gegevens. Dit alles ten behoeve
van nog beter onderwijs voor onze leerlingen.
Nieuwe AVG wet ook van toepassing op school activiteiten:
Vanaf 25 mei is de wet en regelgeving voor scholen nog strenger geworden omtrent publicatie van
beeldmateriaal van kinderen. Het is niet toegestaan om kinderen, zonder expliciete toestemming van
de ouders, herkenbaar op foto’s te publiceren. Het is dan ook niet toegestaan voor ouders om foto’s
en/of film te maken van andere kinderen dan hun eigen kinderen tijdens activiteiten of evenementen
georganiseerd door school.
Tijdens het eindejaarsoptreden volgende week vrijdag willen wij dan ook alle ouders verzoeken om
alleen hun eigen kind te fotograferen.
Mochten er toch andere kinderen herkenbaar op de foto staan dan willen wij iedereen verzoeken om
deze niet te publiceren op bv social media (zoals Facebook of Instagram).
MR weer compleet voor schooljaar 2018 – 2019
Er hebben zich helaas geen nieuwe MR leden aangemeld zodat het niet nodig zal zijn verkiezingen uit
te schrijven. Peter Craanen is herbenoemd binnen de MR voor een periode van 3 jaar.

Schoolbibliotheek, ouders gevraagd
In het schooljournaal heeft eerder een oproep gestaan om mee te helpen bij het uitlenen van de
boeken. Helaas hebben we daar géén reacties op gehad. Vandaar dat we opnieuw een oproep
plaatsen.
De groepen 4 t/m 8 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 komen helpen. U kunt zich opgeven bij juf Ans
Boekenpret
Voor Boekenpret zijn er gelukkig nieuwe aanmeldingen binnen gekomen, dus volgend schooljaar
kunnen we gewoon verder met Boekenpret. Graag willen we de ouders hartelijk bedanken voor hun
aanmelding.
Excursie groep 5/6
Dinsdagmiddag 12 juni gaan de lln. uit groep 5/6 op bezoek bij de Volkstuinen (t.o. Gamma, naast de
brandweerkazerne). We worden daar om 13.15 uur verwacht en vertrekken daarom om 13.00 uur
per fiets vanaf school. Wilt u ervoor zorgen, dat uw kind op tijd op school is en die dag de fiets
meeneemt? We zijn omstreeks 15.15 uur weer terug.
Ingrid Warries
Dode hoek project
Hallo allemaal. Wij hebben nieuws. Wij de kinderen van groep 7 hebben een les gehad over de dode
hoek. We mochten in de vrachtwagen kijken als wij wel wat zagen in de dode hoek dat. Een kwart
van de kinderen zat in de vrachtwagen en een kwart achter de vrachtwagen en de helft was aan het
werk. We zagen helemaal niet waar de andere kwart was. Want die stonden in de dode hoek. Als je
dan in de spiegels keek was er niemand te zien. THOMAS en LARS hebben het goed gedaan. Wij van
groep 7 hebben het leuk gehad. Groet groep7 dag!!!!!!!
Geschreven door THOMAS en LARS

Rodermarktparade 2018
We zijn begonnen! Inmiddels wordt er hard
gewerkt om ook nu weer in september een mooie
paradewagen door het dorp te laten rijden, waar
alle kinderen van de huidige groepen 1 op mogen
'shinen'! In februari is het ontwerpteam begonnen
om het onderwerp te bepalen, na alle ingezonden
ideeën. Het is 'wereld dierendag' geworden. Het
idee van een grote koets met dieren erin,
getrokken door een vermoeide man, werd daarna
verder uitgedacht.
En toen was het zoeken naar een locatie waar
gebouwd kan worden. Helaas is het vinden van een eigen bouwlocatie niet gelukt, maar gelukkig had
Volksvermaken nog een plek voor ons in de loods. Begin mei werd de loods vrijgegeven en werd het
onderstel vanuit Lieveren, waar hij overwinterde bij de familie Van Der Plaats, verhuist naar de loods.
Inmiddels hebben we al vele avonden vergaderd en wordt er gelast, gebouwd en geknutseld.
Het niet kunnen vinden van een bouwlocatie was niet de enige tegenslag, ook de Run van Roden gaat
dit jaar niet door! De Run van Roden werd gebruikt als sponsorloop voor de kinderen die op
de wagen kwamen, om extra budget te creëren. Dus op zoek naar een alternatief. Dit is heitje voor
een kwarweitje geworden, voor de kinderen van groep 1. Maar alle hulp is welkom! Dus alle kinderen
van De Marke mogen meehelpen. Meer informatie hierover volgt, dus hou het schooljournaal in de
gaten.
Vergadering oudervereniging
Gisteravond heeft de oudervereniging laatste vergadering van het schooljaar 2017-2018 gehad.
De Koningsspelen en de Geraniumactie zijn geëvalueerd.
Het eindejaarsfeest van volgende week vrijdag is besproken. Wij hebben er zin in en hopen op een
goede opkomst.
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.
Nationale overblijfdag
Afgelopen donderdag was het Nationale overblijfdag.
Deze dag zijn de overblijf medewerkers in het zonnetje gezet.
Iedereen kreeg een mooie zonnebloem als waardering dat zij er
altijd weer zijn tijdens de TSO voor alle kinderen.

Na alle mooie zonnige dagen van de afgelopen tijd had het TSO team besloten om de kinderen te
trakteren op een waterijsje. Dinsdag middag kwam het zonnetje er weer door en hebben alle
kinderen kunnen genieten van hun waterijsje.

