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AGENDA 

8 t/m 12 okt Extra spreekuur  

17 okt Handbal jongens Gr. 8 

18 okt Voorstelling “Kleine Mol” Gr. 1/2b, 1/2c, 2/3 

19 okt Hele dag vrij Gr. 1 t/m 4 

Ma/di/do Tostiweek Gr. 7a 

 
TOETS- EN HUISWERKKALENDER 

 8 okt Aardrijkskunde H1 + Topo Gr. 6a 

 8 okt Tafels 6 t/m 9  
(wekelijks tafeltoets; 
antwoorden in 4 seconden) Gr. 6a 

12 okt Engels (hk 1) Gr. 7a 

15 okt Biologie (hk 1) Gr. 7a 

18 okt Geschiedenis (hk 1) Gr. 7a en 7b 

19 okt Geschiedenis (hk 1) Gr. 6a en 6b 

30 okt Aardrijkskunde + topo (hk 1) Gr. 7a 

 
 
VERJAARDAGEN 

 6 okt Elin Feiken Gr. 1/2b 

 7 okt Koen Latour Gr. 5 

 8 okt Wout Ongena Gr. 3 

 8 okt Vaya Wendel Gr. 4 

 9 okt Jonne Kok Gr. 5 

 9 okt Armin Rozema Gr. 1/2c 

 9 okt Irwan Rozema Gr. 1/2b 

10 okt Roelofina  Gr. 6/7b 
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Kinderboekenweek 
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar "Vriendschap, kom 
er bij". Afgelopen woensdag hebben we de Kinderboekenweek 
feestelijk geopend. Op het grote plein liepen verklede juffen en 
meesters, die in tweetallen bij elkaar hoorden. De kleutergroepen 
mochten de goede combinaties bij elkaar zetten. Zo was er een 
cow(boy)vrouw en een paard, Spiderman en Ironman, de 
kerstvrouwen hoorden samen, twee vissers en twee vreemde 
vogels. De kleuters wisten de juiste vrienden bij elkaar te brengen! 
De kinderen uit de groepen 2/3 t/m 8, gingen vervolgens met een 
maatje op zoek naar allerlei afbeeldingen van duo's, die op het 
plein waren opgehangen. Donderdag werden de winnaars via een 
vlog in de klas bekend gemaakt! De komende week staan er nog 
een aantal activiteiten op het programma:  
 

Maandag 8 oktober mogen de kinderen van groep 1 t/m 3 hun liefste of "bijna" liefste knuffel 
meenemen naar school. Deze knuffels stoppen we s' middags samen in een groot bed en dan mogen 
de knuffels een nachtje slapen op school: Een knuffelslaapfeest dus! Zo kunnen de knuffels op school 
en tijdens de logeerpartij ook weer nieuwe vrienden maken.  
 
Dinsdag 9 oktober zijn bewoners uit het verzorgingstehuis 'De Hullen' en omwonenden van onze 
school uitgenodigd om van 10.30 tot 11.30 uur op school te komen kijken naar verschillende 
optredens van kinderen uit alle groepen. Dit alles in kader van het thema: "Kom er bij!" 
We zijn nog op zoek naar 1 of 2 ouders die willen helpen bij deze voorstelling in de Deel. 
 
In de gangen hangen complimentenposters waarop de kinderen iets positiefs over elkaar mogen 
opschrijven. Verder gaan we veel samendoen en samen werken en natuurlijk genieten van de mooie 
boeken die er weer zijn uitgegeven. Allemaal veel plezier tijdens deze Kinderboekenweek!  

Gratis boeken voor de schoolbibliotheek 
Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek. Bruna wil graag samen met scholen, 
ouders/verzorgers én kinderen het lezen van kinderboeken stimuleren, daarom organiseert Bruna 
opnieuw een fantastische scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: “Sparen voor je schoolbieb”. 
Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer gratis boeken de school bij Bruna mag uitzoeken! 
 
Hoe werkt de actie? 

 Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna winkel en 
leveren de kassabon(nen) in op school. 

 De school verzamelt alle kassabonnen van aankopen 
gedaan tijdens de actieperiode van 3 t/m 14 oktober 2018. 

 De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 18 november 
2018 ingeleverd worden bij de lokale Bruna winkel.  

 De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na 
inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een 
waardebon voor het te besteden bedrag.  

 De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het 
totale kassabonbedrag nieuwe kinderboeken uitzoeken bij 
een Bruna winkel. 

Spaar mee, want leesplezier creëren we samen!  
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 “Hoera! We hebben er een lezer bij!” 
Afgelopen dinsdag, 2 oktober, was op onze school de officiële aftrap van het project “Hoera! Wij 
hebben er weer lezers bij!” Hierbij werd ‘De verhalenmachine’ ingezet waarbij de kinderen uit groep 
3 en 4 zelf een verhaal gingen maken met tekeningen. Wethouder Alex Wekema heeft de opening 
verricht in groep 4. 
 
In “Hoera! Wij hebben er weer lezers bij!”, draait alles 
om het feit dat het een fantastische gebeurtenis is 
voor kinderen en hun ouders wanneer kinderen 
hebben leren lezen. Lezen vergroot de woordenschat, 
is belangrijk bij alle vakken die verder in de 
ontwikkeling van kinderen een rol gaan spelen, maar 
lezen is ook gewoon leuk!  
Met “Hoera! We hebben er weer lezers bij!”, 
ondersteunt de bibliotheek in Roden de scholen in 
Noordenveld. De scholen besteden extra aandacht 
om lezen een feestje te laten zijn en zo bij te dragen 
aan een positieve leeshouding in de vrije tijd om meer 
leeskilometers te maken en het leesplezier te 
vergroten.  
 
Het plezier, het feestgevoel wordt zichtbaar gemaakt 
in groep 4 op vlaggetjes, waarop getekend en 
geschreven mag worden. De ervaringen van ouders 
over voorlezen thuis of leerkrachten passen er op. Aan het eind van het schooljaar komen de vlaggen 
in Noordenveld op verschillende plekken te hangen. Een jury kijkt ernaar om te kunnen bepalen 
welke school de “Hoera-prijs” wint.  Naast de Marke doen nog drie basisscholen uit de gemeente 
Noordenveld mee aan het project.  

  
Pompoen actie: wie heeft de zwaarste pompoen gekweekt? 
In mei hebben alle kinderen pompoenpitten mee naar huis gekregen. Nu zijn we erg benieuwd naar 
de oogst. Wie is het gelukt om de zwaarste pompoen te kweken? 
De pompoenen kunnen tot en met donderdag 11 oktober worden ingeleverd bij de juf of meester, 
voorzien van de naam en het gewicht. Dus graag de pompoen zelf thuis alvast wegen!  
Op vrijdag 12 oktober aanstaande gaat de OV per groep de drie zwaarste pompoenen (na)wegen, 
waarna de winnaars bekend worden gemaakt.  
De kinderen mogen op vrijdag 12 oktober de pompoen weer mee naar huis nemen.  
De pompoenen die dan niet mee naar huis worden genomen blijven op school liggen ter decoratie.   
 
Nieuwe leerling 
Deze week is er een nieuwe leerling bij gekomen in groep 
1/2c. Het is Luuk Meertens. 
Ze was er al een poosje voor de vakantie maar nu echt 
officieel; Roelofina in groep 6/7. 
We wensen Luuk en Roelofina een fijne schooltijd toe bij ons 
op De Marke. 
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Thema Zakelijke Ouderavond: “De rol van ouders binnen het handelingsgericht werken op de 
Marke”.  
Zoals u heeft kunnen lezen in het voorgaande schooljournaal werken de 

leerkrachten en assistenten van De Marke de komende maanden aan het 

versterken van het handelingsgericht werken op school. Gedurende de 

zakelijke ouderavond zal ik kort vertellen wat handelingsgericht werken 

nu concreet betekent. Maar ik wil vooral met u kijken naar de rol van de 

ouders daarin. School en thuis kunnen en mogen van elkaar verschillen, 

maar hoe kun je op school gebruik maken van wat thuis werkt en 

andersom. We gaan praktisch aan de slag met een ‘dit werkt bij mij’-

kaart van uw eigen kind. Als ouder kent u immers uw eigen kind het best. 

Ook zal ik kort uitleggen hoe u als ouders uw kind kunt ondersteunen. 

Ik werk vanuit Cedin als orthopedagoog. Ik doe vooral onderzoek bij kinderen en werk daarbij vanuit 

handelingsgericht werken. Dat betekent dat ik op zoek ga naar wat bij dit kind werkt. Uiteindelijk 

maak ik samen met ouders en de leerkracht/Intern begeleider een praktische aanpak. Daarnaast ben 

ik trainer voor teams op basisscholen in het handelingsgericht werken.  

Ik hoop u te zien op de zakelijke ouderavond van woensdag 17 oktober! 

Mirjam Oosterman Orthopedagoog/GZ-psycholoog 

Even voorstellen 
Hoi allemaal, 
Jullie hebben mij vast al wel gezien op school, maar ik zal mij bij deze nog even 
voorstellen. Mijn naam is Zhulya Bakker en ik kom uit Loppersum. Ik geef les in 
groep 6/7 en ben aanwezig op woensdag t/m vrijdag. Mijn hobby’s zijn skiën (want 
naast gewone juf ben ik ook ski juf), volleyballen en fietsen. 
Ik heb het op de Marke heel erg naar mijn zin en wens iedereen een heel goed en 
leerzaam schooljaar toe! Groet, Zhulya 

 
Adressenlijsten 
Zoals ieder jaar willen we de ouders en/of verzorgers van onze school een adressenlijst inclusief 
contactgegevens toesturen die gebruikt kan worden bij het maken van speelafspraken en/of het 
versturen van uitnodigen of kaarten. Momenteel hebben we weinig formulieren ‘Specifieke leerling 
gegevens voor de administratie van de school’ terugontvangen. Mocht u bezwaar hebben tegen het 
publiceren van uw gegevens onder de ouders/verzorgers van De Marke dan vragen we u om het 
formulier ‘Specifieke leerling gegevens voor de administratie van de school’ alsnog op school in te 
leveren voor donderdag 11 oktober. Zonder tegenbericht publiceren we de naam van uw kind(eren) 
in de desbetreffende groep(en), inclusief de bijbehorende adresgegevens en een telefoonnummer. 
Dit wordt verstuurd via ons mailsysteem aan alle ouders en/of verzorgers van de gehele school.  
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