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AGENDA
5 nov
6 nov
7 nov
9 nov
13 nov
14 nov
15 nov
Ma/di/do

Informatieavond VO
19.00 uur tot 20.30 uur
Gevangenismuseum Veenhuizen
Gevangenismuseum Veenhuizen
Nationaal Schoolontbijt
Groninger museum
Groninger museum
Kijkmiddag afsluiting project
“afval” 14.45 uur -15.15 uur
Tostiweek

Gr. 7a/b en 8
Gr. 6
Gr. 6-7b
Gr. 7
Gr. 8
Gr. 1 t/m 8
Gr. 5

TOETS- EN HUISWERKKALENDER
8 nov
Natuur en Techniek H1
12 nov
Geschiedenis H1

Gr. 5
Gr. 5

VERJAARDAGEN
3 nov
4 nov
8 nov
9 nov

Gr. 3
Gr. 3
Gr. 6
Gr. 6

Elia Hoekstra
Jens Ouwinga
Youri Oostebrink
Juliette Poster

40-jarig jubileum
Afgelopen donderdag was een zeer speciale en feestelijke dag op De Marke. Juf
Marsijla werd in het zonnetje gezet wegens haar 40-jarige ambt- en
dienstjubileum. Wat een geweldige prestatie! Via deze weg willen we juf
Marsijla nogmaals van harte feliciteren met dit heuglijke feit.
Luizen
Er zijn na de vakantie meerdere groepen gecontroleerd op luizen. Er zijn in meerdere groepen luizen
en neten gevonden. Wil iedereen goed controleren en graag melden bij de leerkracht als u wat
gevonden heeft.
Formulier spreekuurweek
Over twee weken gaat de spreekuurweek van start. Bij de uitnodiging van de leerkracht voor het
gesprek komt deze keer een formulier mee. Op de Zakelijke Ouderavond is dit formulier besproken
en uitgedeeld aan de aanwezige ouders. Op dit formulier staan een paar vragen die over uw kind
gaan. Als voorbeeld: wat doet uw kind graag of goed? Het is de bedoeling dat u dit formulier ingevuld
meeneemt naar het spreekuur als uitgangspunt om het gesprek met de leerkracht te beginnen.
Nieuwe leerling
Er is een nieuwe leerling bij gekomen in groep 1/2c. Het is Levi Louwman.
We wensen Levi een hele fijne tijd toe bij ons op De Marke
Kringloopwinkel
Deze week hebben we in de Deel op het podium een kringloopwinkel ingericht, waar we materialen
van school, zoals spellen en boeken voor een klein prijsje verkopen. Mocht u belang hebben bij een
spel of een boek dan kunt u deze bij de conciërge betalen op:
Dinsdag, donderdag, vrijdag van 8.20 tot 8.45 uur en van 15.15 tot 15.30 uur.
In de loop van volgende week worden de materialen van de kringloopwinkel verplaatst naar een
winkelkraampje in de Deel.
Timmeren bij de kleuters
Zoals bekend is, werken we deze periode over het project afval. Wat we niet meer gebruiken kun je
soms ook recyclen en dat doen de kleuters graag met afvalhout. Er worden onder begeleiding van
vaders en moeders prachtige werkstukken gezaagd en getimmerd, zoals vliegtuigen en dieren.

Rots en Water
Groep 5
Bij Rots en Water leer je een goede concentratie te krijgen. Bijvoorbeeld door de gouden haan en het
helder
hoofd. We gaan jullie leren wat Rots en Water is: je linkerhand is je rots hand en je rechterhand is je
water hand. Als je je niet kunt concentreren leg je allebei de handen op je buik en ga je luisteren naar
je ademhaling. Je kunt ook met je tenen gaan wiebelen als je je niet kunt concentreren. We hebben 4
lessen gehad. De leraar was juf Yvette. Je moet wel geconcentreerd zijn. Zoals bij de gouden haan.
Dan moet je naar een punt kijken wat stil staat, want als je dat niet doet dan val je om. Op de foto zie
je de gouden haan.
Geschreven door: Imani en Nils

Rots en water groep 6
Afgelopen donderdag is groep 6 gestart met een blok van 4 weken Rots & Water. Deze lessen
(8,15 en 22 nov) vinden plaats op het tijdstip van de gymles, gewoon in de gymzaal in de Hullen. De
kinderen van groep 6 hoeven hiervoor geen gymkleding mee te nemen. Er mag eventueel een paar
dikke sokken (liefst met antislip) mee.
Gevangenismuseum
In het kader van het cultuurmenu van de gemeente Noordenveld bezoeken we met groep 6/7 op
dinsdag 6 november het Gevangenismuseum. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een speciaal
programma: “De Kinderkolonie”. In de klas en gedurende het bezoek wordt aandacht besteed aan dit
onderwerp.
Meester Fred gaat met groep 6/7 mee en meester Patrick neemt een deel van de dag de taken van
meester Fred over in groep 8.
Bezoek Groninger Museum
Op dinsdag 13 november gaat groep 7 en op woensdag 14 november gaat groep 8 op bezoek bij het
Groninger Museum. We worden met de bus naar het
museum gebracht en ook weer terug naar school.
De bus vertrekt voor beide groepen om 8.25 uur bij
school. We verwachten alle leerlingen van groep 7 en
groep 8 om 8.20 uur bij school zodat de bus op tijd kan
vertrekken.
De verwachting is dat de bus rond kwart voor 12 weer
terug op school is. De kinderen van groep 7 kunnen dus
gewoon thuis een broodje eten of naar de overblijf. Het kan natuurlijk zijn dat de bus wat vertraging
oploopt. Groep 8 kan op de woensdag om half 1 naar huis.
Voor de ochtendpauze moeten alle leerlingen in een tas een pauzehap en wat te drinken mee. In het
museum is tijd om dit te nuttigen.

Hulp gevraagd bij het Afvalproject
Momenteel wordt er op school gewerkt aan het project Afval.
Dinsdag 6 november en woensdag 7 november willen we met de kinderen uit de bovenbouw,
groepen 5 t/m 8, een ontdekpad gaan doen. Dit is een soort opdrachtencircuit waar de kinderen in 2of 4-tallen 15 opdrachten gaan uitvoeren, die met afval te maken hebben.
We willen bij elke opdracht graag een ouder inzetten, om de opdracht uit te leggen en om de
materialen wat te bewaken. We zoeken daarom dus voor de dinsdagmorgen 15 ouders, 2 a 3 uit elke
groep. Wie kan helpen?
We starten om 8.30- 10.00 uur en 10.30-11.45 uur. U kunt zich opgeven (via uw kind) bij de
groepsleerkrachten. U mag zich ook aanmelden voor dinsdagmiddag, 13.15-15.00 of
woensdagmorgen 8.30-10.00 uur of 10.30-11.45 uur.
Sinterklaaslootjes
A.s. woensdag 7 november zullen er voor Sinterklaas in de groepen 5 t/m 8 lootjes worden
getrokken. De leerlingen vullen zelf cadeau-ideeën in op het lootje. Het bedrag waarvoor cadeautjes
worden gekocht is 5 euro. Alle kinderen maken een surprise en een gedicht.
Even voorstellen
Mijn naam is Patrick Steenbergen, ben 32 jaar en ben
woonachtig in Vries. Sinds deze zomer ben ik als leraar
werkzaam bij OPON, nadat ik in de zomer ben afgestudeerd
aan de PABO in Groningen. Voor de PABO heb ik nog de
ALO gedaan, welke ik ook heb afgerond. Met de ALO is ook
de link gelegd met mijn grootste hobby: sport, met voetbal
in het bijzonder. Dat mag ik heel graag doen, zowel in de
zaal als op het veld. In de zomer wacht voor mij de grootste
uitdaging op sportief gebied. Ik ga voor het KWF meedoen
aan de Alpe d’HuZes, waarbij ik al fietsend de Alpe d’Huez
meerdere keer ga beklimmen.
Vanaf komende week (op woensdag, donderdag en vrijdag)
begin ik als meester op OBS De Marke in groep 6/7. Op
werkgebied is dat voor mij een hele mooie uitdaging en ik
heb daar ontzettend veel zin aan!

