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AGENDA 
 

 8 sept. Informatie avond  Gr. 8 

13 sept. Informatie avond  Gr. 7 

20 sept. Informatie avond Gr. 4 

 
 
VERJAARDAGEN 
 

 8 sept. Elise Latour Gr. 8 

 9 sept. Niek Damkat Gr. 8 

12 sept. Bernd Jansen Gr. 6/7 
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De eerste schoolweek 
De eerste schoolweek zit er alweer bijna op. Maandag, de eerste schooldag na de zomervakantie was 
het voor sommige kinderen wel spannend: de vakantie is voorbij, je komt meestal in een nieuwe 
groep en/of in een ander lokaal en hebt vaak één of twee nieuwe leerkrachten. Voor de nieuwe 
kinderen op onze school gaf het hoogstwaarschijnlijk nog wat extra spanning. Met elkaar doen we 
ons best om ervoor te zorgen dat alle kinderen zich snel thuis voelen op 
de Marke.  
 
Naast nieuwe kinderen zijn er ook veel nieuwe of tijdelijke (inval) 
krachten. In de komende schooljournalen zullen ze zich aan u 
voorstellen. Hieronder alvast een overzicht in welke groepen u de 
(nieuwe) gezichten tegen kan komen: 
 
Karen Ketelaar- invaller in groep 2/3 wegens de ziekte van Renate de 
Grijs 
Marije Kamping- invaller in groep 5 wegens de ziekte van Jack Oosterwijk 
Robin Siersema- invaller in groep 5 en 7 wegens de ziekte van Immelien Mulder en Renske Thalen 
Zhuliya Bakker- invaller in groep 6/7 wegens de ziekte van Renate de Grijs  
Fred Pera- invaller in groep 6/7 wegens de ziekte van Immelien Mulder 
 
We wensen iedereen veel werkplezier op De Marke! 
 
Traktatiebeleid 
Vanaf 3 september is de school gestart met een nieuw traktatie beleid. De jarigen kunnen bij Anneke, 
de conciërge, een verjaardagskaart uitzoeken waarop alle meesters en juffen een boodschap hebben 
geschreven. Ook mag de jarige bij Anneke een klein cadeautje uitzoeken voor de verjaardag. De 
eventuele traktatie voor het team wordt (samen met de jarige) door de conciërge in de teamkamer 
geplaatst. Trakteren voor de meesters en juffen is niet noodzakelijk! 
 
Pleinwerkzaamheden 
In de zomervakantie is ons plein weer netjes gemaakt. Helaas is door de vele regen afwisselend met 
de zon ons gras ook weer flink gaan groeien. Deze week wordt het gras gemaaid door 
Hoveniersbedrijf Kuiper. Zo kunnen de kinderen vanaf volgende week weer heerlijk voetballen en 
spelen op onze mooie velden. 
 
De laatste vrijdag in de zomervakantie hebben we een prachtig speelhuisje geplaatst gekregen op het 
kleuterplein. Dit huisje hebben we gekregen van de TSO (Tussen de Middag Opvang) en is bekostigd 
vanuit de TSO- gelden van de overblijvende kinderen. We hopen dat de kinderen hier veel 
speelplezier van zullen hebben. 
 
Ouderkalender 
Vandaag wordt onze nieuwe ouderkalender op de site geplaatst. Hierop kunt u de vrije dagen en 
activiteiten gedurende het gehele schooljaar terugvinden. Houd onze site goed in de gaten voor 
eventuele wijzigingen. De gebruikelijke papieren kalender komt hierdoor te vervallen. 
  
Noodgegevens 
In de bijlage vindt u een formulier met betrekking tot “Specifieke leerling gegevens voor de 
administratie van de school”. Aan u de vraag om deze gegevens in te vullen en aan school terug te 
geven. Dit mag bij de groepsleerkracht(en) of de conciërge.  
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Informatieavonden 
De jaarlijkse informatieavonden zijn inmiddels bekend. Deze avonden zijn tevens terug te vinden in 
onze kalender op de website. Noteert u alvast in uw agenda:   
 
10 september  – groep 8 
13 september  – groep 7, 6 en 6/7 
20 september – groep 4 
1 oktober  – groep 5 
2 oktober  – 3 en 2/3 
10 oktober  – 1/2 b en 1/2 c  
 
Gedurende deze avond geven de leerkrachten specifieke 
informatie over de groepen en de bijbehorende activiteiten. Uiteraard is er de mogelijkheid tot het 
stellen van vragen.  
 
Ludieke actie? 
Zoals u waarschijnlijk weet, is er landelijk een lang lopend conflict in het basisonderwijs over 
werkdruk, salarissen en personeelstekorten. Vorig schooljaar zijn er daarvoor stakingen geweest; ook 
in Noordenveld en ook op onze school.  
Met de nieuwste CAO-afspraken zijn de problemen min of meer opgelost voor een deel van het 
onderwijspersoneel. Voor leerkrachten is er een extra salarisverbetering afgesproken en er zijn 
maatregelen genomen om te proberen de werkdruk voor hen te verminderen.  
Dit geldt echter niet voor alle personeelsleden. Onderwijsondersteuners en schooldirecties vallen 
hier buiten.  
De vakbond voor schoolleiders roert zich inmiddels en heeft een landelijke ludieke actie afgekondigd 
op woensdag 12 september a.s. Er is bedacht het brandalarm te laten afgaan en met de school een 
ontruimingsoefening te doen, om "alarm te slaan". U gaat daarover in de media vast meer 
vernemen.  
De openbare scholen van Noordenveld en dus ook onze school, zullen daar niet aan meedoen.  
Het doel van de actie wordt wel gesteund, maar onze schooldirecties vinden het niet gepast om op 
dit moment in actie te komen op een manier waarbij alle kinderen betrokken worden. 
 
TSO nota’s 4de Kwartaal 
In de laatste week van de vakantie zijn de nota’s van de TSO voor het 4de kwartaal van het vorige 
schooljaar via email aan de ouders verstrekt. Door een overgang van emailadres is er helaas iets fout 
gegaan waardoor de nota’s via mijn privé emailadres zijn verstuurd. De ouders waarvan bij mij nog 
geen emailadres bekend is hebben de nota(’s) via de kinderen ontvangen. Mocht u de nota(‘s) niet 
hebben ontvangen geeft u mij dan een bericht via het nieuwe emailadres van de TSO:  
tso-demarke@kpnmail.nl. Alvast bedankt voor de moeite. 
Jacqueline Hoogstraten, administratie TSO - 06 55307117. 
 
Oudervereniging 
Vorig schooljaar hebben we met elkaar veel activiteiten voor de leerlingen kunnen organiseren, 
ondersteunen en uitvoeren.  
Samen met de inzet van de leerkrachten en de ouders proberen wij met elkaar mooie herinneringen 
te maken voor de kinderen. Een aantal activiteiten staan al járen op de agenda, andere nieuwe 
activiteiten worden voor het eerst ‘bedacht’ en uitgevoerd.  
 
Bij alle activiteiten van de school worden wij, ouders van de ouderraad betrokken en geïnformeerd. 
Daarnaast worden de activiteiten ook geëvalueerd en kun je als lid van de ouderraad je mening 
geven.  
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Aangezien er  ook  wisseling van de ouders in de ouderraad is, bijv. doordat de kinderen naar 
het  voortgezet onderwijs gaan, is de ouderraad altijd op zoek naar nieuwe leden.  
Wij zijn  op zoek naar een secretaris (m/v).  
We vergaderen 6 keer per jaar. Lijkt het jou ook leuk om je actief in te zetten voor de leerlingen van 
de school, wil je graag betrokken worden bij de verschillende activiteiten, of vind je het gewoon leuk 
om samen met andere ouders ondersteuning en hulp te bieden, dan is de ouderraad misschien wel 
op zoek naar jou!   
 
Ben je enthousiast en wil je graag meer informatie, neem dan contact op met één van de leden van 
de ouderraad of mail naar ov.demarke@gmail.com 
 
Adreswijziging 
Wout Ongena is verhuisd naar: Amerika 10/R123, 9342 TC Een. 
Het telefoonnummer is nu 06-81449639. 
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