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AGENDA 
Voor de agenda verwijzen we u graag door naar de jaarkalender op de website. 
 
 
 
VERJAARDAGEN 
 

18 sept Maryn Dijk  Gr. 6 

18 sept Dyanne Mijnheer  Gr. 6 

19 sept Fabian van Dijk Gr. 4 

19 sept Puck Steendam Gr. 2/3 

19 sept Jort Witteman Gr. 3 

19 sept Juf Marja  
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Een nieuw schooljaar met nieuwe ontwikkelingen  
De kop is eraf, het nieuwe schooljaar is alweer in volle gang. Wij, als team, kijken uit naar een goede 
samenwerking en een fantastisch schooljaar met mooie ontwikkelingen, resultaten en successen. 
Vorig schooljaar heeft Marianne Marsijla haar taak als bovenbouwcoördinator neergelegd om plaats 
te maken voor twee andere teamleden. Bertjan Koops van 't Jagt (leerkracht groep 8) en Yvette 
Nijnuis (leerkracht groep 7) nemen het stokje nu van haar over. Samen met Ans Dolsma (leerkracht 
groep 1/2b) en onderbouw coördinator, hebben bovengenoemde teamleden nu een speciale taak als 
bouwcoördinator. De bouwcoördinator is de eerst aanspreekbare persoon, voor de medewerkers die 
in de betreffende bouw werkzaam zijn, in zaken die op de bouw betrekking hebben. Samen met de 
directeur zorgen de bouwcoördinatoren voor de organisatorische aansturing van aspecten, welke het 
functioneren van de bouw aangaan en verbeteren. Tevens draagt de bouwcoördinator mede zorg 
voor de pedagogische en onderwijsinhoudelijke voortgang ten aanzien van de onderlinge 
afstemming binnen de groepen van de bouw. Bij afwezigheid van de directeur zijn deze 
coördinatoren aanspreekpunt voor het team en de ouders.  
 
 

Google ouderkalender 
Vorige week heeft u in het schooljournaal kunnen lezen dat u de jaarkalender kunt inzien via de 
website. Wanneer u de kalender in een app wilt zetten op uw telefoon of tablet, is dit eveneens 
mogelijk. Op deze manier is de kalender eenvoudiger te openen en bekijken.  
Dit kunt u doen door op de website de jaarkalender op te zoeken via uw mobiel/tablet/computer. 
Vervolgens klikt u rechtsonder in de hoek op ‘+Google agenda’. U kunt nu het mailadres invullen van 
uw Google-account. Mocht u geen Google-account (gmail) hebben, is deze eenvoudig aan te maken. 
Wanneer u bent ingelogd, klikt u op ‘toevoegen’ om de kalender van de Marke toe te voegen aan uw 
Google-account. 
Vervolgens kunt u de ‘Google kalender’ app installeren en/of openen op uw telefoon/tablet. Daarna 
inloggen met uw Google-account. Om de kalender zichtbaar te maken in uw agenda moet de 
kalender ‘ouders de Marke’ worden gesynchroniseerd. Dit kunt u vinden bij instellingen. Onder uw 
mailadres staat ‘meer weergeven’ waarna u de kalender van ‘ouders de Marke’ kunt activeren door 
het synchroniseren aan te zetten of het bolletje van ‘ouder de Marke’ aan te vinken. De afspraken 
vanuit de kalender ‘ouders de Marke’ zijn nu te vinden in de Google-kalender.  
 
Adres gegevens per groep 
In het vorige schooljournaal vond u als bijlage een formulier met betrekking tot "Specifieke leerling 
gegevens voor de administratie van de school". Hierin werd onder andere in een subcategorie 
toestemming gevraagd voor overige schoolzaken. Met name het verstrekken van adresgegevens aan 
ouders van de school, voor bijvoorbeeld speelafspraken, is voor ons erg belangrijk. In verband met de 
nieuwe wet van de privacy kunnen we zonder uw toestemming geen document maken voor de 
ouders van de school met de adresgegevens en telefoonnummers van de leerlingen per groep. Aan u 
daarom de vraag om deze gegevens eventueel te actualiseren en wel of geen toestemming te geven 
voor dit onderdeel. En het (deels) ingevulde formulier aan school terug te geven. Dit mag bij de 
groepsleerkracht(en) of de conciërge.  
 

Ziek melden 
Kinderen die ziek zijn kunnen tussen 8.00 uur en 8.25 uur telefonisch
 afgemeld worden. Op deze wijze zijn de leerkrachten tijdig voor aanvang 
van de schooldag op de hoogte van de aan- en afwezige kinderen. 
Ziekmeldingen via de email of andere sociale media kunnen we helaas niet 
altijd op tijd verwerken. We hebben één telefoonlijn, hierdoor kan het 
soms voorkomen dat de telefoon niet direct beantwoord wordt. In dat 
geval het verzoek om het opnieuw te proberen.  



Fietsen stallen groep 5 
In verband met de rust en veiligheid hebben we afgesproken dat de kinderen van groep 5 de fietsen 
buiten het hek van het kleuterplein parkeren. De fietsen komen netjes aan de slootkant te staan of in 
de fietsenrekken. Het is niet de bedoeling dat de kinderen de fietsen op het wachtpleintje van de 
ouders neerzetten. We vragen de ouders om ervoor te zorgen dat de fietsen een goede standaard 
hebben, zodat het neerzetten van de fiets geen probleem is. 
 
Rots en Water 2018/2019 
Ankie geeft de groepen 3, 4 ,6/7, 8 Rots en Water, Yvette neemt de groepen 5, 6 en 7 op zich. 
We starten in week 39. Yvette geeft de les ipv de gymles op donderdagmiddag in de sporthal 
Ankie geeft de les op donderdagochtend vanaf ongeveer 11.15 – 12.00 in het speellokaal. 
 

Yvette  27 sept Groep 5 Ankie 27 sept. Groep 3 

 4 okt. Groep 5  4 okt. Groep 3 

 11 okt.  Groep 5  11. okt Groep 3 

 18 okt Groep 5  18 okt. Groep 3 

      

 

Yvette  1 nov Groep 6 Ankie 1 nov Groep 4 

 8 nov. Groep 6  8 nov. Groep 4 

 15 nov. Groep 6 Di 13 nov.  Groep 4 

 22 nov. Groep 6      29 nov. Groep 4 

 
Boekenpret 
Vanaf volgende week donderdag starten we weer met het uitlenen van boeken aan de kinderen van 
groep 1 t/m 3. Ieder kind heeft een nieuw tasje gekregen, waarin we de boeken meegeven. De 
volgende donderdag nemen de kinderen de tasjes en de boeken weer mee naar school. De 
boekenpretouders zorgen dan voor inname en dat de kinderen weer een nieuw boek meekrijgen.  
Heeft u vergeten het boek mee te geven? Dan is dat geen probleem en geeft u het boek de volgende 
keer mee. U krijgt wel een herinneringsbriefje mee.  Het tasje is eigendom van de school. Als het 
tasje kwijtraakt, dan vragen wij een vergoeding van €2.50. Mocht er een boek hevig beschadigd 
raken of zelfs kwijt, dan zijn wij genoodzaakt een vergoeding te vragen gelijk aan de 
vervangingswaarde van het betreffende boek aangezien ook wij de boeken lenen van de bibliotheek 
in roden (zie ook de reglementen van de bibliotheek).  Alle kinderen, voornamelijk van de groepen 1 
t/m 3, wensen we veel Boekenpret!  
 
Even voorstellen 
Beste ouders/verzorgers, 
Mijn naam is Karen Ketelaar en middels deze weg wil ik mezelf graag 
voorstellen. Ik ben 25 jaar, woonachtig in Groningen en vind het heerlijk 
om leerkracht te zijn! Het komende jaar zal ik op de woensdagen werken 
in groep 2/3. In 2016 heb ik de Academische Pabo afgerond en ben ik 
begonnen met de master ‘kinderen met leer- en gedragsproblemen in het 
onderwijs’ (dit is een specialisatie van orthopedagogiek). Naast het 
studeren heb ik de afgelopen jaren gewerkt als invalleerkracht in Utrecht 
en Groningen. Sinds maart 2018 ben ik volledig afgestudeerd en ben ik in 
dienst bij OPO Noordenveld. In mijn vrije tijd volleybal ik fanatiek en kijk ik 
graag een leuke serie. Ik heb er erg veel zin in en hoop samen met ouders, 
leerlingen en collega’s een leuke tijd tegemoet te gaan.   
Groeten Karen 
 


