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AGENDA
17 okt
18 okt
19 okt
22 t/m 26 okt
Ma/di/do

Handbal jongens
Voorstelling “Kleine Mol”
Hele dag vrij
Herfstvakantie
Tostiweek

TOETS- EN HUISWERKKALENDER
15 okt
Biologie (hk 1)
18 okt
Geschiedenis (hk 1)
19 okt
Geschiedenis (hk 1)
30 okt
Aardrijkskunde + TOPO (hk 1)
1 nov
Aardrijkskunde + TOPO (hk 1)
VERJAARDAGEN
13 okt
15 okt
17 okt
17 okt
18 okt

Lois Kroon
Meester Harry Oolders
Lisa Kroese
Sander Rutgers
Brenden Glas

Gr. 8
Gr. 1/2b, 1/2c, 2/3
Gr. 1 t/m 4
Gr. 6/7b

Gr. 7a
Gr. 7a en 7b
Gr. 6a en 6b
Gr. 7a en 7b
Gr. 8

Gr. 5
Gr. 3
Gr. 6-7
Gr. 2-3

Uitnodiging zakelijke ouderavond
Middels de mail heeft u een uitnodiging en agenda ontvangen voor de zakelijke ouderavond op 17
oktober. Via de toegestuurde link kunt u reageren of u wel of niet aanwezig bent deze avond. Mocht
u geen mail hebben ontvangen dan horen we dit graag.
Receptenwedstrijd
Een kookboek met je eigen recept erin. Hoe cool is dat! Alle kinderen uit groep 5 t/m 8 uit gemeente
Noordenveld zijn door de sport- en cultuurcoaches uitgenodigd om mee te doen aan een gezonde
receptenwedstrijd. Kinderen hebben hiervoor een eigen gezond en lekker recept geschreven. Op
dinsdagochtend 16 oktober worden de winnende kinderen uitgenodigd in verzorgingshuis
Noorderkroon van Zorggroep Drenthe om samen met de kok en medewerkers hun eigen recept klaar
te maken. Om 12 uur gaan de kinderen en de bewoners alles lekker opeten. Alle recepten worden
gebundeld tot een echt kinderkookboek, dat in de gezondsheidsweek van 2019 wordt uitgereikt.
Met trots kunnen we vertellen dat Annemay (groep 6) en Lois (groep 5) hebben gewonnen! Beide
dames wensen we veel kookplezier op 16 oktober.
Luizenzakken
Inmiddels zijn we alweer vijf weken verder na de zomervakantie. Helaas hebben nog niet alle
kinderen hun gewassen luizenzak weer meegenomen van huis. Graag deze zo spoedig mogelijk weer
richting school. Mocht de luizenzak zoek zijn geraakt dan kan er bij de conciërge een nieuwe
luizenzak worden gehaald tegen betaling van 2,50 euro.
Leerlingenlijsten
In de bijlage treft u de leerlingenlijsten tot peildatum tot 1 juli 2019. De namen van toekomstige
leerlingen zijn toegevoegd zonder adressen aangezien deze ouders tot op heden nog geen
toestemming hebben gegeven om gegevens te delen met de rest van de school. Graag deze lijst
alleen gebruiken voor intern gebruik.
Zomerlezen
Uit onze administratie is gebleken dat er nog boeken niet ingeleverd zijn, die kinderen voor de
zomervakantie uit groep 3 en 4 zijn meegegeven. In de klas is bekend gemaakt wie nog boeken thuis
hebben. Wilt u de boeken zo spoedig mogelijk aan uw kind meegeven naar school?
Kinderboekenweek Spelletjesmiddag met opa’s en oma’s in groep 1/2b
Wat hebben we het samen met de opa’s en oma’s maandag- en donderdagmiddag gezellig gehad. In
een spelletjescircuit hebben de kinderen gesjoeld, een bordspel gespeeld en reuzendomino gedaan.
Ook hebben de kinderen het programmeren aan de grootouders aan de hand van “Bee Botje”,
uitgelegd. We hebben met elkaar hele leuke en ook leerzame middagen gehad en het is zeker voor
herhaling vatbaar. We willen de opa’ s en oma’ s heel hartelijk danken voor hun inzet.

Publicatie van Interzorg Noord-Nederland
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar vriendschap. Het bijpassende motto luidt 'Kom erbij!'
OBS de Marke in Roden besloot daarom de bewoners van Interzorg ‘De Hullen’ uit te nodigen om de
Kinderboekenweek samen te vieren. De kinderen voerden toneelstukjes op, lazen voor of speelden
een stuk op een muziekinstrument. Wat heeft iedereen een prachtige ochtend gehad!

Even voorstellen
Alweer mijn derde schooljaar dat ik werkzaam ben op De Marke. Hiervoor
heb ik heel wat jaren gewerkt op De Hekakker in Norg en de toenmalige
AZC-school. Sinds vorig schooljaar ben ik gestart met een tweejarige
opleiding tot intern begeleider. Momenteel ben ik één dag in de week
werkzaam als intern begeleider van de groepen 1/2, 2/3, 3 en 5 wegens de
afwezigheid van Renate de Grijs. Naast leerkracht in groep 3 ben ik tevens
rekencoördinator en houd ik me bezig met het aanbod en de doorgaande
lijn van de meerbegaafde/hoogbegaafde leerlingen.
Detty Kemker

