
SCHOOLJOURNAAL         28 september 2018 
 

 
Molenweg 1 9301 JD Roden * 050-5017434 * info@demarke-roden.nl *  

Website: www.demarke-roden.nl 
 
 
 
AGENDA 

1 okt Informatieavond 19.30-20.30 Gr.5, Gr.2/3  

2 okt Informatieavond 19.30-20.30 Gr. 3 

4 okt Groninger Museum 09.00-11.00 Gr. 6/7 

4 okt Groninger Museum 11.30-13.30 Gr. 7 

5 okt Groninger Museum 09.00-11.00 Gr. 8 

01-04 okt Tostiweek Gr. 8 

 
TOETS- EN HUISWERKKALENDER 
 

8 okt Aardrijkskunde H1 + Topo Gr. 6a 

 
 
VERJAARDAGEN 
 

1 okt Ella van der Krogt  Gr. 2-3 

6 okt Elin Feiken  Gr. 1-2b 

7 okt Koen Latour  Gr. 5 
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De rodermarktwagen 
Afgelopen zaterdag konden de ouders van de kinderen uit groep 2 vol trots hun gigantische 
bouwwerk laten zien waar ze maanden aan hebben gewerkt. Ondanks één korte, hevige bui, was de 
optocht met de paradewagen een groot succes; een prachtige koets vol met dieren en blije kinderen 
en omringd door ouders en leerkrachten. Jammer dat we dit jaar (nog) niet in de prijzen zijn gevallen. 
Als het aan ons had gelegen was onze wagen zeker bekroond met een overtuigende eerste prijs! 
Dank voor alle bloed, zweet en tranen, al met al een geweldig resultaat.  
Op de dropbox staan nog meer mooie foto’s.  
 

 
 

 
 
 
Margedag/teamscholing 
Afgelopen woensdag hadden we als team onze eerste studiedag van dit schooljaar. Wellicht vraagt u  
zich af wat de leerkrachten deze dag hebben gedaan. Het komend schooljaar gaan wij ons als team 
verdiepen in handelingsgericht werken. Onder begeleiding van Mirjam Oosterman van Cedin 
(onderwijsadviesbureau) gaan we de kwaliteit van het onderwijs versterken en de begeleiding van 
leerlingen verbeteren. De onderwijsbehoeften van de kinderen komen centraal te staan en er volgt 
een nog betere afstemming met het kind en de ouders. Dit traject is verspreid over vier verschillende 
bijeenkomsten en wordt deels op de margedagen behandeld. Ook vanuit de ingevulde ouderenquête 
komt als enig aandachtspunt de planmatige ondersteuning/leerlingenzorg naar voren. Daarom 
hebben we besloten om tijdens de zakelijke ouderavond van 17 oktober de ouders ook mee te 
nemen in dit traject. Centraal staat dan de vraag: “Wat heeft mijn kind nodig?” Via deze weg willen 
we u alvast vragen deze avond vrij te houden. De officiële uitnodiging volgt nog.  
 



Rots en Water 
Vandaag zijn de groepen 3 en 5 begonnen met hun eerste les Rots en 
Water. We hebben vandaag geleerd hoe je moet staan, hoe de Rots- en 
Watergroet is en we hebben geoefend me t onze ademhaling en we hebben 
ook geleerd dat als je met iemand contact wilt maken je wel zeker moet 
weten of hij of zij je aankijkt. En dat je soms als een Rots (hard) moet zijn 
door bijvoorbeeld te zeggen: “hou daar mee op, dat vind ik niet leuk.” Maar 
als je met iemand wilt spelen of je wilt met iemand samenwerken dan doe 
je dat als Water (zacht). Je kijkt iemand aan en vraagt of je mee mag doen 
met een spel of je vraagt of je samen een kasteel zal gaan bouwen. Je 
overlegt en komt samen tot een oplossing. Dat betekent ook dat je afspraken met elkaar moet 
maken.In spelvorm gingen we daarna met elkaar kennismaken. De opdracht was; geef elkaar de 
rechterhand, kijk elkaar aan en zeg dan; Hallo, ik ben…….. 
Iedereen heeft ontzettend goed meegedaan. En dat voor de eerste keer. Knap! 
 
Week van de opvoeding: Een reis door het brein  
Onderwijs en CJG nodigen u uit voor een reis door het brein. Heeft uw kind of leerling soms moeite 
om goed om te gaan met verliezen, een spreekbeurt voor te bereiden, of zelf de slaapkamer of 
werkplek in de klas op te ruimen? Wat gebeurt er op zo'n moment allemaal in het hoofd van een 
kind? En hoe kan het dat een kind echt niet dom is, maar toch simpele dingen vergeet?  
In een klein uur tijd neemt neuropsycholoog Marald Mens u mee op een reis door het kinderbrein. 
En uiteraard ook.... van uzelf?  
Wanneer: 2 oktober 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)  
Waar: Theater De Winsinghof, Brink 10 Roden  
Kosten: Toegang is gratis, kaarten zijn af te halen bij het Inwonersplein, Schoolstraat 50 Roden op=op 
 
Kinderboekenweek van 3 t/m 13 oktober  
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar “Vriendschap” en het 
motto is “Kom erbij!” BFF, hartsvriendinnen, bloedbroeders, het zijn 
allemaal hartenkreten van echte vrienden. Vriendschap is diep 
verankerd in de jeugdliteratuur. Niet voor niets natuurlijk: vrienden 
maken leer je als kind. De gelukzalige momenten van verbondenheid 
of juist het tegenovergestelde gevoel van miskenning als het niet lukt 
aansluiting te vinden of als je gepest wordt, iedereen maakt het mee. 
Online en offline. Echte vriendschap kent geen scheidslijnen en gaat 
door alle culturen, rangen, standen en geslacht heen. 
 
Kinderboekenweek OBS De Marke 

Woensdag 3 oktober is de opening van de Kinderboekenweek 2018. Het thema zoals u al heeft 

gelezen is;  Vriendschap/ Kom er bij. 

Op woensdag gaan we de Kinderboekenweek officieel openen. Dit doen we, door een gezamenlijke 

activiteit met alle groepen. Een aantal collega’s zijn verkleed als vrienden/ duo’s en de 

kleutergroepen zoeken deze duo’s bij elkaar.  Daarna gaan de kinderen van gr 3 t/m 8 op het 

schoolplein vrienden/ duo plaatjes bij elkaar zoeken. De oudere kinderen doen dit samen met de 

jongere kinderen. 

Gedurende de twee weken van de Kinderboekenweek staan er een aantal activiteiten op de 

planning.  

De groepen 1 t/m 3 mogen maandag 8 oktober, hun knuffel meenemen naar school en dan blijven 

de knuffels een nacht op school slapen, in 1 groot bed. Een knuffelslaapfeest dus. 

 

Dus; maandag 8 oktober KNUFFELSLAAPFEEST! 
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Verder hebben we een uitnodiging gestuurd naar de Hullen waarbij we de bewoners uitnodigen om 

bij ons op school een voorstelling te komen bijwonen. De voorstelling zal bestaat uit kleine optredens 

van kinderen uit de verschillende groepen maar hier komt nog nadere informatie over. 

In de school staan tafels verspreid met daarop boeken. Bij de tafels hangen complimentenposters, 

waarop de kinderen complimenten mogen schrijven over elkaar. 

Verder hangen er in de school posters met daarop aangekondigd de verwachte activiteiten. 

We houden U op de hoogte wat we gaan doen of hebben gedaan in deze twee weken.  

Wij wensen de kinderen en de ouders vooral veel leesplezier!!! 

Met vr . gr. Juf Carola, Juf karen en Juf Sia 

Even voorstellen: 
Mijn naam is Kirsty Moore en ik zou mij graag kort 
willen voorstellen. Ik ben 22 jaar oud en ben sinds kort 
verhuisd van een klein dorpje in Friesland naar Assen. 
In de avonden en weekenden ben ik te vinden in de 
Ikea Groningen, waar ik naast mijn studie nog werk. 
Op dit moment zit ik in mijn derde jaar van de hbo-
studie pedagogiek, en loop ik stage als pedagoog op 
OBS de Marke onder begeleiding van de intern 
begeleider Ankie Witsenboer. Komend schooljaar zal ik 
hier te vinden zijn op de maandag tot en met 

donderdag. Mijn taak is om kinderen te ondersteunen en begeleiden op sociaal-emotioneel gebied 
en daarnaast op allerlei andere gebieden zoals gedrag en zorg. Daarnaast kan ik de leerkrachten 
ondersteunen door bijvoorbeeld observaties uit te voeren of vragenlijsten af te nemen. Ik heb er veel 
zin in en hoop samen met ouders/verzorgers, leerlingen en collega’s een leuke tijd tegemoet te gaan. 


