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AGENDA
22 t/m 26 okt
31 okt
5 nov
6 nov
7 nov
9 nov
Ma/di/do

Herfstvakantie
Handbal meisjes
Informatieavond VO
19.00 uur tot 20.30 uur
Gevangenismuseum Veenhuizen
Gevangenismuseum Veenhuizen
Nationaal Schoolontbijt
Tostiweek

TOETS- EN HUISWERKKALENDER
29 okt
Aardijkskunde H1
30 okt
Aardrijkskunde + TOPO (hk 1)
30 okt
Aardrijkskunde H1
1 nov
Aardrijkskunde + TOPO (hk 1)
2 nov
Biologie (N&T) H1
2 nov
Natuur en Techniek H1
8 nov
Natuur en Techniek H1
12 nov
Geschiedenis H1

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

Gr. 5
Gr. 7a en 7b
Gr. 6B (6/7)
Gr. 8
Gr. 6B en 7B
Gr. 8
Gr. 5
Gr. 5

VERJAARDAGEN
20 okt
21 okt
22 okt
23 okt
23 okt
23 okt
24 okt
29 okt
29 okt
31 okt
1 nov
2 nov

Amber Bloeming
Jamillah Hofstede
Thomas Huitema

Gr. 2-3
Gr. 1-2b
Gr. 8

Dafne Greving
Isis Kroon
Luna Nieborg
Jesper Gooijer
Pien Kuper
Thomas Meijer
Jordy Dijk
Jorian de Jager
Mente de Jonge

Gr. 7
Gr. 2-3
Gr. 4
Gr. 5
Gr. 7
Gr. 4
Gr. 4
Gr. 6-7
Gr. 7

Rectificatie
In de leerlingenlijsten staat een verkeerd telefoonnummer bij Luuk en Eva Konneman (groep 8 en
groep 2/3). Het telefoonnummer moet zijn: 06-49494918
Zakelijke ouderavond
Afgelopen woensdagavond vond de jaarlijkse zakelijke ouderavond plaats.
Tijdens deze open bijeenkomst werden de verschillende jaarverslagen besproken van het afgelopen
schooljaar.
Zoals elk jaar was er ook nu een gastspreker uitgenodigd. Het team van obs de Marke is de komende
tijd druk bezig met het versterken van het handelingsgericht werken op school. Namens CEDIN kwam
Mirjam Oosterman hier tekst en uitleg over geven.
Doordat er maar weinig ouders interesse toonden in deze avond gaan team, MR en OV nadenken
over een mogelijk andere invulling.
Een groeiend aantal eerstejaars studenten
De Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen groeit. Zo
steeg het aantal aanmeldingen voor de reguliere pabo van 180 vorig jaar
naar 220 dit studiejaar. De verkorte opleiding groeide zelfs van 70
aanmeldingen vorig jaar naar 105 aanmeldingen dit studiejaar. Studenten
van de verkorte pabo hebben al een bachelordiploma op zak en vaak ook al
een masteropleiding gedaan. Daarmee kunnen zij waardevolle expertise en
levenservaring meebrengen en gaan zij vaak na 2 jaar al als leerkracht
aan de slag. Elke eerstejaars student is een mogelijke werknemer/collega
van de toekomst; goed nieuws dus voor het onderwijs!
Einde werkzaamheden Juf Zhulya op De Marke
Na de herfstvakantie zal juf Zhulya nog een week in groep 6/7 aanwezig zijn.
Hierna gaat ze het klaslokaal verruilen voor de piste waar ze skilessen
gaat verzorgen. In eerste instantie hadden we gehoopt dat we rond deze
tijd een 'eigen leerkracht' weer konden inzetten. Helaas is dit nog niet
het geval. Inmiddels kunnen we wel melden dat we een vervanger
hebben gevonden: Patrick Steenberger. Vanaf 7 november is hij drie dagen in de week in groep 6/7
aanwezig.

Hoi allemaal,
De weken vliegen voorbij! Mijn werkzaamheden op De Marke zitten er bijna op. Vlak na de
herfstvakantie vertrek ik namelijk naar Oostenrijk om daar vervolgens een heel winterseizoen ski les
te gaan geven. Daar heb ik al heel veel zin in, maar ik vind het ook zeker jammer om hier afscheid te
moeten nemen. Ik heb een paar hele fijne weken gehad in groep 6/7 en heb mij helemaal thuis
gevoeld op de Marke! Bedankt daarvoor! Ik wens iedereen nog een goed verloop van het schooljaar
toe en wie weet tot een volgende keer. Groet juf Zhulya
Voorstelling “Kleine mol”.
Donderdagmiddag zijn de kinderen van de
groepen 1/2B, 1/2C en 2/3 naar het Hoge Holt
geweest om daar de hilarische voorstelling te
bekijken over het gelijknamige boek: “Over
kleine mol die wil weten wie er op zijn kop
heeft gepoept”.
Op een dag komt de kleine mol boven de
grond om te kijken of de zon al op is. En dan
gebeurt het. Het is rond en bruin, en het ziet
eruit als een worst. En het ergste is: het komt
precies op zijn kop
terecht. Wie heeft dit gedaan? De mol gaat direct op onderzoek uit. Hij
vraagt, de duif, de haas, het paard, de geit, de koe en het varken of zij hier
meer van weten. Maar allemaal kunnen ze bewijzen dat zij de dader niet zijn.
Dan komt er een strontvlieg langs en de vlieg ruikt en proeft……..
Het was een vrolijke slapstickvoorstelling vol dieren en dierenpoep en de
kinderen hebben heel erg genoten.

HET PROJECT “BLIJVEND GOED”
Onze school heeft eind vorig schooljaar meegedaan aan het project “Blijvend Goed” het
jeugdproject van het festival “wAt ’N kUNsT”. Kinderen hebben daar tekeningen voor gemaakt.
Tijdens het festival op 2 september waren deze tekeningen te zien in de grote tent op
‘De Brink’ tijdens de Kunstmarkt.
Na het festival zijn de tekeningen en de filmpjes meegenomen naar het
‘Kunstencentrum K38’. In de nieuwe expositieruimte voor jeugd op de eerste
Etage en in de corner beneden zijn de werkstukken nog tot 15 november te bewonderen. U en
de kinderen zijn van harte welkom om gedurende openingstijden te komen kijken.
Dat is van woensdag t/m zondag van 13.00 tot
17.00 uur. Er wordt voor de kinderen geen entree gevraagd. U vindt ‘K38’ in de
Kanaalstraat 38 in Roden.
Hopelijk tot ziens! Met vriendelijke groet, Leo van der Heiden

Pompoen actie
Vrijdag 12 oktober hebben we de pompoenen op school gewogen.
Het bleek dit jaar nog niet zo gemakkelijk om de pompoenpitten tot grote pompoenen te laten
groeien.
Sommige plantjes zijn opgevreten door de slakken, andere plantjes waren verrot en als er dan toch
een pompoen aan de plant groeide ging de kat ermee aan de haal! In twee groepen was er dan ook
maar één pompoen ingeleverd.
Toch is het een aantal kinderen heel goed gelukt om een prachtige pompoen te kweken: kleine,
grote, ronde en ovale pompoenen.
Per groep hebben we de drie grootste pompoenen nagewogen en de winnaars van de groepen
bekend gemaakt.
Het gewicht van de twee zwaarste pompoenen lag erg dichtbij elkaar. Met slechts 100 gram verschil
is de zwaarste pompoen gekweekt door Enola uit groep 7a.
De pompoen woog maar liefst 8.1 kg! Van harte gefeliciteerd met deze prestatie!
De overige groepswinnaars zijn:
Groep ½ b: Irwan Rozema, 7,4 kg.
Groep ½ c: Armin Rozema, 6,8 kg.
Groep 2/3: Milan Wolters, 4,2 kg.
Groep 3: Chris Detmar, 3,8 kg.
Groep 4: Luna Nieborg, 3,3 kg.
Groep 5: Elyne Ubels, 4,7 kg.
Groep 6: Mick Vossen, 5,4 kg.
Groep 6/7: Emma Boer, 1 kg.
Groep 7a: Enola , 8,1 kg.
Groep 8: Arjan Wieland, 8 kg.
Heel goed gedaan allemaal!!
Volgend jaar hopen we weer op een vruchtbaar pompoen-groei-seizoen…
Yvonne en Anita van de OV.
De zwem4daagse
In de herfstvakantie is er een leuke activiteit voor de kinderen: “De zwem4daagse”.

Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018

Iedereen krijgt een medaille
Tijden: 17.30 tot 18.15 uur, 18.15 tot 19.00 uur, 19.00 tot 20.00 uur
Volwassenen 20 baantjes, kinderen 10 baantjes per dag. Kosten 9,00 euro
Voor iedere deelnemer ligt er na vier dagen zwemplezier een medaille klaar !!
Opgeven kan bij de receptie van sportcentrum de Hullen.

Vanaf dinsdag organiseren we elke dag leuke activiteiten o.a. spelletjes in de kantine,
cake versieren en spijkerbroekhangen. Dit jaar ook weer een kleurplaatwedstrijd.
We sluiten de 4daagse af op vrijdagavond met een spetterende zwemdisco
Geef je op: zwembad De Hullen 050-5019268
Mega 4x4 Voetbaltoernooi voor jongens en meisjes
Niet zo lang geleden hebben de kinderen de Gemeentelijke Activiteitenkalender mee naar huis
gekregen. Op deze kalender staat ook het Mega 4x4 Voetbaltoernooi voor jongens en meisjes in de
leeftijd onder 8, onder 10 en onder 12 jaar.
Dit toernooi wordt nu al weer voor de 5e keer georganiseerd. Elke keer is het een groot succes
geweest. Wat is het doel van het toernooi:
1. Jongens en meisjes in beweging brengen
2. Kinderen weg van tablet, laptop, telefoon
3. Kinderen door sporten te binden, verbinden
4. Leren omgaan met teleurstelling, plezier, winnen/verliezen, lichamelijk contact, vallen, opstaan,
rennen, moe worden
In de bijlage is een flyer over dit toernooi te vinden.
Groet, Johan Wardenier
Even voorstellen:
Hallo,
Ik ben al een tijdje werkzaam op De Marke maar misschien nog
niet bij iedereen bekend. Mijn naam is Carola Maris en ik werk
sinds vorig schooljaar met veel plezier als onderwijsassistent. Ik
werk op maandag en dinsdag op OBS De Marke en op
woensdag, donderdag en vrijdag op SBO ‘t Hoge Holt. Mijn
taken zijn heel divers en dat maakt mijn werk juist zo leuk! De
hoofdtaak is natuurlijk het werken met de kinderen, zowel met
kinderen die wat extra hulp nodig hebben maar ook met
kinderen die wat meer uitdaging nodig hebben. Ik werk met
kinderen van alle leeftijden en dat vind ik erg leuk omdat ik zo in
alle groepen de kinderen leer kennen. Wat ik belangrijk vind
tijdens mijn moment met de kinderen: “eerst de leerling en dan
pas leren” !
Groetjes, Carola Maris

