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AGENDA 

13 juli Rapport mee  

17 juli Afscheid groep 8  

20 juli ZOMERVAKANTIE  

 
 
TOETS- EN HUISWERKKALENDER 

   

 
 
VERJAARDAGEN 

11 juli Tim Bijvank  Gr. 4 

12 juli Emelie Gritter  Gr. 7 

13 juli Chris van der Meulen  Gr. 1-2c 
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Aanvulling en wijzigingen in het team 
Aankomend schooljaar zullen  Fred Pera, Marije Kamping en Carola Maris ons team weer versterken. 
Ook krijgt Marja Diepstra extra uren op onze school als onderwijsassistente om de leerkrachten te 
ondersteunen en samen met Carola Maris de leerlingen extra zorg te kunnen bieden.   
Na verschillende jaren de bovenbouwcollega’s te hebben aangestuurd neemt Marianne Marsijla 
afstand van haar taak als boven bouwcoördinator. Yvette Nijnuis en Bertjan Koops van ’t Jagt gaan 
deze taak gezamenlijk van haar overnemen.  
Helaas moeten we aan het eind van dit schooljaar ook afscheid van enkele collega’s gaan nemen. 
Marloes Brink (groep 1/2b) gaat aankomend schooljaar in een kleutergroep bij de Eskampen in Peize 
werken. Marieke van Duuren (langdurig ingevallen in groep 4, 5 en momenteel werkzaam in groep 6) 
gaat haar werkzaamheden weer hervatten in de vervangingspool van Opon. Wellicht zien we haar 
aankomend schooljaar af en toe terug bij ziekte van een collega. Iris Nederhoed (groep 5 en 8) start 
op de Tandem. Amanda van de Bilt (invaller groep 5/6 en groep 8) heeft een baan gekregen op SBO  
’t Hoge Holt. Hier gaat ze in verschillende groepen in de middenbouw/bovenbouw werken. Via deze 
weg willen we deze collega’s nogmaals hartelijk bedanken voor hun geweldige inzet en wensen we 
allen heel veel plezier en succes in hun nieuwe werkomgeving.  
Door het langdurig ziek zijn dan voorzien  van enkele collega’s, zijn er gaten in de bezetting ontstaan. 
Momenteel lopen er sollicitaties voor deze te vervangen plaatsen. We hopen u binnenkort te kunnen 
melden welke nieuwe collega’s na de zomervakantie gaan starten in de groepen.  
Tijdens de oudergesprekken hebben de meeste ouders te horen gekregen welke leerkracht(en) uw 
zoon of dochter komend schooljaar krijgt. Hieronder is het volledige overzicht te vinden. 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/2c 
 

Sia Sia Sia Erna Sia 

Sia Sia  Erna  

1/2b 
 

Ans Ans Erna Ans Ans 

Ans Ans  Ans  

2/3 
 

Karin Karin Detty Karin Karin 

Karin Karin  Karin  

3  Dédé Dédé Dédé Detty Detty 

Dédé Dédé  Detty  

4  Bernd Bernd Bernd Bernd Bernd 

Bernd Bernd  Bernd  

5  Jack 
(vervanger 
Marije) 

Jack 
(vervanger 
Marije) 

Jack 
(vervanger 
Marije) 

Jack 
(vervanger 
nog  
onbekend) 

Immelien  
(vervanger 
Marije) 

Jack 
(vervanger 
Marije) 

Jack 
(vervanger 
Marije) 

 Jack 
(vervanger 
nog 
onbekend) 

Immelien 
(vervanger 
Marije) 

6  Ingrid Ingrid Ingrid Marianne Marianne 

Ingrid Ingrid  Marianne Marianne 

6/7  Immelien  
(vervanger 
Fred) 

Immelien 
(vervanger 
Fred) 

Renate 
(vervanger 
nog 
onbekend) 

Renate 
(vervanger 
nog 
onbekend) 

Renate  
(vervanger 
nog 
onbekend) 
 

Immelien Immelien  Renate Renate 



(vervanger 
Fred) 

(vervanger 
Fred) 

(vervanger 
nog 
onbekend) 

(vervanger 
nog 
onbekend) 
 

7  Yvette Yvette Renske 
+ extra 
vervanger 

Yvette Renske 
+ extra 
vervanger  

Yvette Yvette  Yvette Renske 

8  Bertjan  Bertjan Fred Bertjan Fred 

Bertjan  Bertjan  Bertjan Fred 
 
Margedagen schooljaar 2018/2019 
Volgende week hopen we onze margedagen te plannen, zodat iedereen hier alvast rekening mee kan 
houden. Op dit moment wachten we nog op een bevestiging van de teamscholing op de 
voorgestelde margedagen.  
 
Oudertevredenheidspeiling 
Inmiddels is de termijn verstreken voor het invullen van de oudertevredenheidspeiling. Na wat 
opstartproblemen zijn we erg tevreden en kunnen we melden dat precies 100 ouders van de 334 
uitgenodigden de moeite hebben genomen om de vragen in te vullen. Heel hartelijk bedankt 
hiervoor! De uitkomst wordt nu geanalyseerd en besproken in het team, vervolgens delen we de 
uitkomst in de medezeggenschapsraad en vervolgens naar alle ouders. Delen hiervan worden 
meegenomen in de meerjarenplanning voor de komende schooljaren. Fijn hoe we dit in 
gezamenlijkheid hebben opgepakt om uiteindelijk het onderwijs voor alle kinderen op De Marke nog 
beter te maken. 
 
Heitje voor een karweitje in volle actie! 
Inmiddels is het formulier al een week geleden naar huis meegegeven en er zijn vast al heel veel 
karweitjes verricht. Nog 1 weekend te gaan om het verdiende geld aan te vullen door de laatste 
karweitjes uit te voeren! A.s. maandag dient het formulier met het geld ingeleverd te worden bij de 
eigen leerkracht. Succes en uiteraard veel plezier! Groeten de wagenbouwers. 

Voordelige treinreizen 
Maak samen met uw kind kennis met het Nederlands treinverkeer en profiteer van een handige 
aanbieding. Kijk op Goedkoop-treinkaartje.nl voor een overzicht en maak er een fijne zomervakantie 
van! Zo reist u met de NS Zomertoer al voor 13 euro een hele dag met de trein en reist uw kind 
middels een Railrunner voor slechts 2,50 euro mee. 
Meer weten? Kijk op:www.goedkoop-treinkaartje.nl 
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TSO uitje 
Afgelopen week zijn we met bijna alle TSO medewerkers naar Cnossen geweest ter afsluiting van het 
schooljaar. 
We zijn begonnen met een drankje en kregen uitleg over het bootje varen. 
Toen mochten we een uur lekker kanoën of lekker relaxed in een fluister bootje. 
Daarna hebben we heerlijk gegeten. 
Het was een top uitje, het weer werkte mee en het was gezellig!! 
En natuurlijk erg verdiend voor iedereen die zich afgelopen jaar heeft ingezet voor te TSO. 
Op de foto missen Inge, Mary en Joke. 
(En verstopt achterin Marie.) 

 

 


