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AGENDA
25-27 juni
27 juni
29 juni

Schoolreis
Peanutbaltoernooi Hockeyvelden
Schoolreis

TOETS- EN HUISWERKKALENDER
11-22 juni
Cito toetsen
21 juni
Natuur & Techniek H4
22 juni
Aardijkskunde + Topografie H5

Gr. 8
Gr. 7
Gr. 3 + 4

Gr. 1-8
Gr. 6 a+b
Gr. 7

VERJAARDAGEN
16 juni
18 juni
18 juni
20 juni
22 juni

Reuben Lapré
Lauren de Jong
Dianne Mulder
Lotte Rozema
Juf Detty

Gr. 7
Gr. 3
Gr. 8
Gr. 3

Oudertevredenheidspeiling
In het schooljournaal heeft u kunnen lezen dat wij een oudertevredenheidsonderzoek en
leerlingtevredenheidsonderzoek willen uitvoeren.
Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw mening en die van de kinderen. 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 kinderen uit de groepen 5 t/m 8 vullen de vragenlijst op school in. De
overige kinderen worden niet meegenomen in dit onderzoek.
In de instructie, die inmiddels per mail is verzonden, leggen wij de werkwijze uit. Misschien loopt u
aan tegen onduidelijkheden. We helpen u dan graag persoonlijk op weg! Neem dan contact op met
onze ICT-er, Yvette Nijnuis. Ook horen we graag wanneer u geen uitnodiging heeft ontvangen.
Centrale eindtoets 2018
Inmiddels zijn de officiële gegevens definitief bekend m.b.t de Centrale Eindtoets
van groep 8. We hebben een schoolscore behaald van 537.4 terwijl het landelijk
gemiddelde ligt op 534.9. Een mooie score, maar belangrijker is dat de kinderen
groeien richting hun cognitieve mogelijkheden.
Betaling schoolreis groep 8
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit groep 8:
Het schoolkamp naar Schiermonnikoog komt er weer aan!
De kosten van de schoolreis bedragen € 90,- p.p. Mocht u dit bedrag nog niet hebben overgemaakt,
dan verzoeken wij u dit z.s.m. te doen, op rek.nr. NL 52 RABO 03 16 47 78 18 t.n.v. obs De Marke,
inzake schoolreizen. Graag onder vermelding van de naam van uw kind en de bijbehorende groep.
Binnenkort ontvangt u nadere informatie over allerlei praktische zaken en een aantal belangrijke
regels/aandachtspunten.
Excursies groep 6a en 5a
Dinsdagmiddag 19 juni gaan de leerlingen uit groep 6a en
dinsdagmiddag 26 juni gaan de leerlingen uit groep 5a op excursie
naar de Volkstuinen (tegenover de Gamma, naast de
brandweerkazerne). We worden daar om 13.15 uur verwacht en
vertrekken daarom om 12.55 uur per fiets vanaf school. Wilt u
ervoor zorgen, dat uw kind op tijd op school is en die middag de
fiets meeneemt?
We zijn omstreeks 15.30 uur weer terug. We vragen bij elke groep
enkele ouders ter begeleiding bij het fietsen. Hiervoor kunt u zich
aanmelden bij de groepsleerkrachten: Juf Marije groep 5a
Juf Marieke of juf Marsijla groep 6a

Wereldfeest
Vandaag hebben de kinderen workshops gevolgd met als doel een wervelende
show te geven in het Sportcentrum de Hullen. Uiteraard kunnen we niet te
veel verklappen maar de kleuters zullen iets laten zien over Azië, de groepen 3
en 4 vliegen naar Australië, de groepen 5 en 5/6 brengen een bezoek aan ZuidAmerika en de groepen 6, 7 en 8 gaan naar het Afrikaanse continent.
Het zal een afwisselende voorstelling worden met hele bijzondere
instrumenten.
De voorstelling vindt plaats om 16.00 uur in het Sportcentrum de Hullen.
Veel kijkplezier! Bent u vergeten een kaartje te kopen, dit is nog mogelijk bij het sportcentrum.
Sponsorweek Rodermarktwagen!
Zoals in het vorige ouderbulletin al vermeld stond, hebben we dit jaar te kampen met wat
tegenslagen bij het maken van de Rodermarktwagen. Na het moeilijk kunnen vinden van een
bouwlocatie, gaat ook de Run van Roden niet door. De Run van Roden werd voorgaande jaren door
de kinderen van groep 1 gebruikt als sponsorloop, om extra geld te genereren voor de bouw van de
Rodermarktwagen.
Op zoek naar een andere manier om geld in te
zamelen.
In overleg met school hebben we besloten een 'heitje
voor een karweitje week' te organiseren! En niet alleen
de kinderen van groep 1 mogen karweitjes uit gaan
voeren voor geld, maar de hele school!
Op vrijdag 29 juni krijgen alle leerlingen een formulier
mee. Op dit formulier kan, in de week daar op volgend,
worden ingevuld welke karweitjes ze hebben gedaan,
bij wie en wat ze ervoor gekregen hebben. De vrijdag
erop, 6 juli, mogen alle formulieren weer ingeleverd worden bij de eigen leerkracht, inclusief het
verdiende geld. Uiteraard zullen wij in de week erna laten weten hoeveel geld er bij elkaar gewerkt
is. Wij hopen op een groot aantal kinderen die hun steentje bij willen dragen aan het tot stand
brengen van een prachtige wagen!
Korfbaltoernooi groep 6
Hallo allemaal,
Afgelopen zaterdag hebben wij gekorfbald. Ons team
bestond uit: Emma, Mila, Matthijs, Mente, Daan en
Twan. Onze coach was Carolien.
De eerste wedstrijd hebben we gewonnen met 5-2 dat
was best makkelijk.
De tweede wedstrijd verloren we met 4-2, dat was
wel jammer. De derde wedstrijd hebben we met 5-3
verloren. Dit was dezelfde tegenstander als de eerste
wedstrijd. De vierde en laatste wedstrijd wonnen we
met 3-2.
We zijn tweede geworden in de poule en gaan
hierdoor NET niet door naar de finale. We hebben wel
heel erg ons best gedaan.
Matthijs, Daan en Mente, groep 6a

