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25 Matthijs Mennega 6 

25 Mark Noord 6 

25 Milan Wolters 1-2c 

26 Milan Hulzebos 7 

28 Koen Hagenauw 1-2a 

28 Jurgen Klaassen 1-2c 

30 Mart Komduur 3 

31 Pepper van Breukelen 3 

 AUGUSTUS  

1 Tijmen Hundt 8 

2 Carien Hundt 6 

2 Sophie Hundt 6 

6 Jarno ten Berge 4 

6 Mans Hagenauw 5-6b 

6 Sam Thomas 6 

7 Senna Pieterse 5-6b 

13 Ruben Zigterman 8 

14 Veere Jansen 8 

17 Isa Komduur 7 

20 Thije Stienstra 4 

20 Yuna Wendel 5-6b 

21 Naomi Greving 8 

22 Mattia Giglio 5 

22 Leonie de Rink 5-6b 

22 Silvan Wendel 1-2a 

24 Beautifull van der Vlugt 7 

24 Nathalie Vossen 1-2c 

25 Rosanne Braun 3 

28 Quinn Douma 1-2b 

28 Danique Kuiper 1-2a 

29 Maureen Boer 4 

29 Lieke Sikkema 4 

30 Deon Kroese 1-2b 

 SEPTEMBER  

2 Jesse Wiegers 1-2b 

3 Siebren Rozenbaum 1-2a 

4 Sverre Slenema 3 



Einde van het schooljaar  
Dit schooljaar is weer voorbijgevlogen. Dit is alweer de laatste nieuwsbrief. Alle ouders die ons het 
afgelopen schooljaar hebben ondersteund met allerlei activiteiten willen we nogmaals via deze weg 
heel hartelijk bedanken. Zonder uw hulp zijn veel activiteiten en projecten niet mogelijk. De vakantie 
start vrijdagmiddag 20 juli om 12.00 uur. Wij wensen u alvast een hele fijne zomervakantie en tot 
maandag 03 september. 
Re-integratie juf Immelien 
Na de zomervakantie komt juf Immelien op re-integratie basis weer terug op school. Rust heeft haar 
goed gedaan, ze kijkt er erg naar uit om weer op school aanwezig te zijn. In eerste instantie zal ze 
taken buiten de groep verrichten, waarna ze zo snel mogelijk weer lessen aan de kinderen zal gaan 
geven.  

VAKANTIEROOSTER EN MARGEDAGEN  2018-2019 

 
Vakantieregeling obs De Marke  
Rodermarkt    25 september 2018  
Herfstvakantie   22 oktober   – 26 oktober 2018  
Kerstvakantie   24 december 2018 –  4 januari 2019  
Voorjaarsvakantie  18 februari   –  22 februari 2019   
Paas- en meivakantie  19 april    –  3 mei 2019  
Hemelvaart   30 mei    – 31 mei 2019  
Pinksteren   10 juni      
Zomervakantie   15 juli    – 23 augustus 2019 
 
Marge- en vrije dagen  
Kinderen die op de basisschool zitten, moeten per jaar een wettelijk vastgesteld aantal uren naar 
school gaan. Voor kinderen van de onderbouw gelden andere schooluren dan de oudere kinderen. 
Door de schooltijden die we op dit moment op school hanteren gaan de kinderen per jaar te veel 
uren naar school. Om dit voor een deel te compenseren maakt de school gebruik van marge- uren. 
De school bepaalt wanneer de kinderen vrij van school zijn met deze marge-uren. Op de (mid-)dagen 
dat de kinderen een margemoment hebben, gebruiken de leerkrachten deze uren voor bijvoorbeeld 
teambuilding, vergaderingen of scholing. 
 
Datum     1 t/m 4     5 t/m 8  
24 september    Hele dag    
26 september   Hele dag      Hele dag    
19 oktober    Ochtend   
21 december      Ochtend    Vanaf 12.00 uur   
14 februari     Hele dag    Hele dag  
15 februari   Ochtend  
18 april    Vanaf 12.00 uur   
29 mei      Hele dag     Hele dag   
3 juni    Hele dag    Hele dag   
28 juni    Ochtend   
12 juli      Vanaf 12.00 uur   Vanaf 12.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 



GYMNASTIEKROOSTER 2018- 2019                Sportcentrum ‘De Hullen’    
Na de zomervakantie starten de gymnastieklessen direct in de eerste schoolweek. Groep 7 zal 
hierdoor niet om 8.30 uur in de klas starten maar mag rechtstreeks van huis naar de gymzaal. Juf 
Yvette zal samen met meester Harry hier de kinderen opwachten.  
De gymlessen worden eenmaal in de week verzorgd door de eigen groepsleerkracht en eenmaal in 
de week door een vakleerkracht gymnastiek. In onderstaand schema is te lezen op welk tijdstip en 
van welke leerkracht uw zoon of dochter aankomend schooljaar gymnastiek heeft. Meester Edwin is 
nieuw op de Marke en samen met juf Gertrude toegevoegd om ons team van vakleerkrachten te 
versterken.  
 

Maandag Hal A  Maandag Hal B  

   Meester Harry 8.30 – 9.15 uur Groep 7 

   Meester Harry 9.15 – 10.00 uur  Groep 4 

      

   Meester Harry 10.30 – 11.15 uur Groep 5 

   Meester Harry 11.15 – 12.00 uur Groep 6 

      

Juf Gertrude 14.15 – 15.00 uur  Groep 6/7 Meester Harry 14.15 – 15.00 uur Groep 8 

      

Dinsdag  Hal A     

Meester Edwin  10.15 – 11.00 uur Groepen 3     

      

Donderdag  Hal A  Donderdag  Hal B  

   Meester Bertjan  8.30 – 9.20 uur Groep 8 

   Invaller juf 
Renate  

9.20 – 10.05 uur Groep 6/7 

   Juf Detty 10.05 – 10.50 uur Groepen 3 

   Meester Bernd 10.50 – 11.40 uur Groep 4 

      

   Juf Yvette 13.15 – 13.55 uur Groep 5 

   Juf Yvette 13.55 – 14.35 uur Groep 6 

   Juf Yvette 14.35 – 15.15 uur Groep 7 

 
BIJZONDERHEDEN: 
 
Groep 3 gaat lopend met de eigen leerkracht van en naar de sporthal. Groep 3 gymt samen met de 
groep 3 kinderen uit de 2/3 combinatiegroep op de dinsdagen en donderdagen. 
 
Groep 4 gaat lopend naar de sporthal. Groep 4 gymt op donderdagochtend van 10.50 tot 11.40 uur. 
De leerkracht loopt vervolgens met alle kinderen terug naar school.  
 
Groep 5 gaat op de fiets naar de sporthal. We vragen u om de gymspullen in een goede tas/rugzak 
mee te geven, die veilig op de fiets kan worden meegenomen. Hebben de kinderen geen fiets mee 
op het desbetreffende gymmoment? Dan blijven ze gedurende dit moment op school. Voor groep 5 
start de gymles op de donderdagmiddag om 13.15 uur. De kinderen mogen rechtstreeks vanaf huis 
richting de sporthal. De overblijfkinderen fietsen met een leerkracht mee om 13.05 uur. De overige 
kinderen zijn vanaf 13.10 uur welkom in de Hullen.   
 
Groep 6 gaat op de fiets naar de sporthal. We vragen u om de gymspullen in een goede tas/rugzak 
mee te geven, die  veilig op de fiets kan worden meegenomen. Hebben de kinderen geen fiets mee 
op het desbetreffende gymmoment? Dan blijven ze gedurende dit moment op school. Groep 6 gymt 



op de maandag aan het einde van de ochtend. De kinderen mogen rechtstreeks vanaf de sporthal 
naar huis of met de leerkracht mee naar school. 
 
Groep 6/7 gaat op de fiets naar de sporthal. We vragen u om de gymspullen in een goede tas/rugzak 
mee te geven, die veilig op de fiets kan worden meegenomen. Hebben de kinderen geen fiets mee 
op het desbetreffende gymmoment? Dan blijven ze gedurende dit moment op school. Groep 6/7 
gymt op de maandag aan het einde van de middag. De kinderen mogen rechtstreeks vanaf de 
sporthal naar huis of met de leerkracht mee naar school.  
 
Groep 7 gaat op de fiets naar de sporthal. We vragen u om de gymspullen in een goede tas/rugzak 
mee te geven, die veilig op de fiets kan worden meegenomen. Hebben de kinderen geen fiets mee 
op het desbetreffende gymmoment? Dan blijven ze gedurende dit moment op school. Op maandag 
zijn de kinderen vanaf 8.20 uur  welkom bij het sportcentrum “De Hullen”, zodat de les op tijd kan 
starten. Groep 7 gymt op de donderdag aan het einde van de ochtend. De kinderen mogen 
rechtstreeks vanaf de sporthal naar huis of met de leerkracht mee naar school. 
 
Groep 8 gaat op de fiets naar de sporthal. We vragen u om de gymspullen in een goede tas/rugzak 
mee te geven, die veilig op de fiets kan worden meegenomen. Groep 8 gymt op de maandag aan het 
einde van de ochtend. De kinderen mogen rechtstreeks vanaf de sporthal naar huis of met de 
leerkracht mee naar school. Op donderdag zijn de kinderen vanaf 8.20 uur welkom bij het 
sportcentrum “De Hullen”, zodat de les op tijd kan starten. 
 
Attentie: Alle kinderen douchen na de gymles ter bevordering van de persoonlijke hygiëne. Mocht dit 
door bepaalde omstandigheden niet mogelijk zijn dan worden we hier graag over ingelicht. 
Veel gymplezier allemaal!  
 
Afscheid groep 8  ‘Niet te filmen zo goed!’ 
Dinsdag 17 juli telde Roden voor één avond twee bioscopen. De grote 
zaal van Hotel Onder de Linden werd volledig omgebouwd tot 
Bioscoop Appelstroop, het decor voor de eindmusical van de groep 8 
leerlingen van obs de Marke. 
In een overvolle zaal spatte het plezier van het podium tijdens deze 
geweldige voorstelling die vol zat met leuke woordgrappen, 
meeslepende scènes en mooie solo’s.  De opvoering is het resultaat 
van een zeer geslaagde samenwerking tussen het team van obs de 
Marke, de ouders en natuurlijk het belangrijkste: de leerlingen! 
De avond werd afgesloten met een verloting, waar de middenstand meer dan zijn steentje heeft 
bijgedragen door vele mooie prijzen te sponsoren, een suikerspin voor alle aanwezige kinderen en 
een hapje en drankje.  
Al met al een meer dan geslaagde afsluiting van de basisschoolcarrière van de leerlingen en tevens 
een mooie manier om afscheid te nemen van een groot aantal ouders. 
 



Opbrengst heitje-voor-een-karweitje-week, hartelijk dank kinderen! 
Afgelopen week zijn er nog een aantal enveloppen met 
heitje-voor-een-karweitje-geld binnengekomen. 
Nogmaals onze hartelijke dank voor het uitsteken van 
alle helpende handen! Het verdiende geld is op een 
bedrag uitgekomen wat we nooit voor mogelijk hadden 
gehouden, namelijk € 897,60!     
Fantastisch!! Om onze dank te uiten hebben we alle 
kinderen afgelopen woensdag getrakteerd op een ijsje. 
Dat was naast het snoep strooien en de vele jarigen op 
school nóg een traktatie, maar zeker verdiend! 

 
Ondertussen wordt er elke avond hard gewerkt aan de bouw van de wagen. De bouwgroep is bezig 
met de koets en de man die de koets trekt, de knutselgroep maakt de dieren die in de koets komen.  
Ook in de vakantie wordt er hard doorgewerkt, zodat we op 22 september met een prachtige wagen 
door het dorp rijden! 
Fijne vakantie, de bouwgroep 
 

 
 
Luizenzakken  
Deze week hebben of krijgen de kinderen de luizenzak mee naar huis. Graag deze thuis wassen en na 
de zomervakantie weer schoon mee naar school. Aangetoond is dat luizen zich voornamelijk 
verspreiden via haar-haarcontact. Het effect van een luizenzak ter preventie maatregel is niet 
wetenschappelijk aangetoond.  Toch blijven we deze zakken gebruiken ook voor het opbergen van 
persoonlijke spullen van de leerlingen.  
 
Zwemmen 
We fietsten naar Peize met groepen 7&8. 
Het duurde 15 minuten, toen we er waren moesten we naar de kleedkamers. 
Toen gingen we zwemmen, meester Bert-jan en meester Fred bedachten een zwemwedstrijd. 



Eerst moesten de meisjes van groep 7 toen moesten de meisjes van groep 8 toen de jongens van 
groep 7 toen de jongens van groep 8 maar niemand van jongens uit groep 8 wilde zwemmen behalve 
Joran Baving. Toen moesten de winnaars tegen elkaar, de kampioen was : Bente van der Kroft. 
Na de wedstrijd mochten de meisjes als eerste patat eten, daarna de jongens. 
Na het zwemmen fietsten we naar het bos in Roden, daar gingen we levend Stratego doen. De teams 
waren de jongens tegen de meisjes je raad al wie had gewonnen, de jongens hadden gewonnen. 
Toen we klaar waren mocht je weer naar huis. HET WAS EEN HEEL LEUKE UITJE!  
Geschreven door Luuk, Mohamad groep 7 
 
Dagje hunebedden 
13 juli is groep 7 naar de hunebedden geweest. 
Ze moesten naar Steenbergen fietsen. 
Ze hebben blikspuit gedaan, ze hebben samen gegeten en daarna gingen ze naar het bos om levend 
Stratego te doen. 
Er ging een groep lummelen en sommigen gingen gewoon spelletjes doen. En toen gingen we naar 
school en vanaf school gingen we naar huis. Het was een geslaagde ochtend. 
Met vriendelijke groet : Joyce & Beautifull  
 

 
 
 



Namenlijsten per groep  
In de bijlage is terug te vinden welke kinderen na de zomervakantie bij elkaar in de groep zitten. 
Gedurende het wenmoment van afgelopen woensdag hebben de kinderen al kennis kunnen maken 
met de klas en de nieuwe leerkracht (en).  
Fijne vakantie!!! 
 
 
 
 

Namens het team van de Marke:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


