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AGENDA 

13 nov Groninger museum 
Vertrek 8.20u Gr. 7 

14 nov Groninger museum 
Vertrek 8.20u Gr. 8 

15 nov Kijkmiddag afsluiting project 
“afval” 14.45 uur -15.15 uur Gr. 1 t/m 8 

Ma/di/do Tostiweek Gr. 4 

19 nov Zwemcircuit 13.15-14.45 Gr 6,7 & 8 

19 nov Info VO de Borgen Gr 7 & 8 

19 nov Spreekuur Gr 1 t/m 8 

 
TOETS- EN HUISWERKKALENDER 

12 nov Geschiedenis H1 Gr. 5 

12 nov Natuur en Techniek Gr. 6a 

20 nov Geschiedenis H1 Gr. 8 

 
VERJAARDAGEN 

10 nov Corné van Dijk  Gr. 7a 

10 nov Jessie de Klerk  Gr. 5 

11 nov Anne Detmar  Gr. 7a 

14 nov Merijn Ensing  Gr. 6 

15 nov Sven ten Berge  Gr. 3 

15 nov Mees Renkema  Gr. 3 

15 nov Nienke Vredevoogd  Gr. 1-2c 

16 nov Danaé Tuinstra  Gr. 7a 

16 nov Sepp Voerman  Gr. 3 
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Zieke collega’s 
De komende tijd blijven er gesprekken lopen met de langdurig afwezige collega’s. Per persoon wordt 
besproken of en hoe deze het beste terug kunnen keren in de school. Over de individuele collega’s 
kunnen we momenteel weinig uitspraken doen. Mochten we iets mogen communiceren dan brengen 
we u hier uiteraard van op de hoogte. Voor nu is inmiddels bekend:  
- Juf Immelien komt op korte termijn niet terug op school 
- Juf Renate is aan het re-integreren op De Hekakker in Norg  
 
Zwemcircuit 
Maandag 19 november vindt het jaarlijkse zwemcircuit plaats voor de groep 6, 7 en 8. De leerlingen 
van deze groepen worden om 13.00 uur met de fiets bij zwembad De Hullen verwacht. Hier zullen 
leerkrachten aanwezig zijn om de leerlingen op te vangen. 
Leerlingen die normaal gesproken overblijven op deze dag, fietsen om 12.55 uur met een leerkracht 
naar De Hullen. Het zwemcircuit duurt van 13.15 uur tot ongeveer 14.45 uur. Nadien fietsen we 
gezamenlijk terug naar school. Niet vergeten: zwemkleding en fiets! 
 
OV vergadering 
Op donderdag 1 november 2018 vond de tweede OV vergadering van dit schooljaar plaats.  

We hebben de Kinderboekenweek en de Pompoenactie geëvalueerd.  

Verder zijn de komende activiteiten besproken: het schoolontbijt, Sint Maarten, het Sinterklaasfeest 

en de Kerstviering. Kortom, veel activiteiten voor de komende maanden.  

We gaan er met elkaar weer een gezellige decembermaand van maken!  

Voor vragen / opmerkingen, ideeën of aanmeldingen kun je de OV per mail 

(OV.demarke@gmail.com) of persoonlijk benaderen.  

 
Bezoek gevangenismuseum groep 6/7 

Woensdagmorgen 7 november zijn we 

met groep 6/7 afgereisd naar 

Veenhuizen om in het 

gevangenismuseum meer te leren over 

de kinderkolonie. Ter voorbereiding 

hadden we van meester al een mooi 

verhaal gehoord van Kobus en Abel die 

vanuit Amsterdam werden uitgezonden 

naar het gesticht in Veenhuizen. 

Aangekomen hebben we ons verkleed in 

de kleren die ongeveer 200 jaar geleden 

ook werden gedragen. In twee groepen 

hebben we veel gedaan. Onder andere 

het sorteren van bonen en erwten, het 

afnemen van vingerafdrukken en het opmaken van onze hangmat. Natuurlijk was er daarna de 

gelegenheid even uit te rusten in de hangmat. 

Het tweede onderdeel van ons bezoek bestond uit het museumbezoek. In het museum zagen we 

veel o.a. een spannende film over de reis van Amsterdam naar Veenhuizen, veel werktuigen die 

gebruikt werden door de kinderen in het weeshuis en we hebben gezien hoe de weeskinderen in de 

hangmatten bijna tegen het plafond aan sliepen.  
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's Morgens werden de hangmatten dan aan katrollen weer naar beneden gelaten en konden de 
kinderen eruit. 
Aan het einde van de ochtend hebben we nog heerlijk gespeeld op de binnenplaats. Hier stond een 
nagemaakte gevangenis waar we lekker konden klimmen, klauteren en ontsnappen. 
We willen graag de vader en moeders bedanken die met ons mee waren deze ochtend! 
 
Het lampionnenfeest 
Sint-Maarten valt dit jaar op zondag 11 november. De ondernemers in het centrum van Roden zullen 
alle prachtige creaties aanschouwen en de liedjes beluisteren op maandag 12 november tot 19.00 
uur. Dat hebben de leden van de Zakenkring Roden besloten. Uiteraard mogen de kinderen ook op 
maandag 12 november langs de deuren om hun creatieve kunsten te tonen onder het gezang van 
een mooi lied. We wensen alle kinderen veel loop- en zangplezier toe!  
 
Even voorstellen 
Mijn naam is Marja Advocaat Diepstra en ik werk als 

onderwijsassistent op 'de Marke'. Ik werk met veel 

enthousiasme op deze school en loop al heel wat jaren 

mee. Voor de meeste kinderen en ouders ben ik geen 

onbekend gezicht. Sinds dit schooljaar is er wel het een en 

het ander veranderd. In plaats van twee banen, waarbij ik 

me altijd wat moest opsplitsen, heb ik ineens de luxe om 

op 1 school te werken. Ik mag mijn collega's nu vier a vijf 

dagen ondersteunen. Ik vind de functie als 

onderwijsassistent een verrijking voor het onderwijs. De 

onderwijsassistent werkt signalerend en ondersteunend. Ik 

ben er voor de kinderen, de collega's en de school. Elke dag 

ondervind ik weer genoeg uitdaging, inspiratie en kan ik 

zeker mijn creativiteit kwijt. Dit jaar ben ik met name 

ingezet voor de groepen 2 t/m 8. Dit zorgt voor veel 

afwisseling in mijn vak. Ik werk vaak individueel met 

leerlingen, werk in kleine groepjes en/of ik ben de extra 

handen in de klas. Ik doe dit met heel veel plezier en 

enthousiasme. Ik kan ontzettend van de kinderen genieten 

en ook van het werken binnen de groep. Ik hoop dat ik mijn 

functie nog vele jaren op 'de Marke' mag vervullen. De 

school ademt gewoon een fijne sfeer uit! 

Marja 

Interactieve voorlichting over TOS? 

Het afgelopen schooljaar hebben de internbegeleiders een bezoek gebracht aan Kentalis in 

Groningen. Kentalis is het instituut dat gespecialiseerd is in het begeleiden van leerlingen met taal 

ontwikkelingsstoornissen in heel Nederland. Zij begeleiden leerlingen zowel op de basisscholen als op 

hun eigen scholen.  Heel jonge kinderen kan Kentalis ook begeleiden op bv. De Taaltrein. 

De internbegeleiders hebben deze dag een training gehad die hen heeft laten ervaren waar kinderen 

met een TOS, taal ontwikkelingsstoornis, op school en in hun eigen omgeving tegen aan lopen en 

meemaken. Deze dag hebben zij ook handvatten gekregen om leerlingen binnen de school te kunnen 

helpen zodat de kinderen de wereld om zich heen beter leren begrijpen.  

Jaarlijks organiseert het Ondersteuningsteam van OPON een avond voor ouders waarop 

onderwerpen besproken worden die voor ouders interessant zijn en waar zij in hun directe 



opvoedingssituatie veel aan kunnen hebben. In het voorjaar willen wij als onderwerp TOS bij ouders 

over het voetlicht brengen. Dit onderwerp is voor alle ouders van belang, ook al heeft uw kind 

waarschijnlijk geen problemen met de taal. Ieder kind begrijpt de taal weleens verkeerd of snapt de 

aanwijzingen niet zo goed. Dat wil niet zeggen dat het kind een TOS heeft maar tijdens deze 

bijeenkomst kunt u als ouder wel leren hoe u de taal kunt aanpassen aan uw kind. Maar ook hoe het 

kind ervaart wat volwassenen tegen hem of haar zeggen. 

Een dergelijke avond kunnen wij organiseren maar dan willen we op voorhand weten om hoeveel 

ouders het zal gaan die belangstelling hebben voor een dergelijke avond. 

Wij stellen ons het volgende van die avond voor: 

Het wordt een interactieve voorlichting over TOS, verzorgd door medewerkers van Kentalis.  

Waarbij ouders en andere belangstellenden, al doende, veel zullen ervaren over het interpreteren 

van de Taal. 

Wilt u voor 1 december de school laten weten of u belangstelling heeft voor een dergelijke avond?  

U mag hiervoor een mail sturen naar de intern begeleider, Ankie Witsenboer, 

a.witsenboer@demarke-roden.nl 

Een datum wordt pas gepland als we weten of er voldoende belangstelling is. Zo spoedig mogelijk, na 

5 december, zal ik u laten weten of en hoe het verder gaat.   

Nettie Feenstra, lid OT OPO Noordenveld. 

 

Bijziendheid (myopie)  
Bijziendheid bij kinderen neemt enorm toe in Nederland. Veel buiten zijn helpt bijziendheid 
voorkomen. Ga daarom de uitdaging aan en zorg ervoor dat je kind twee weken lang, twee uur per 
dag buiten is. Het is wetenschappelijk bewezen: wanneer kinderen te veel kijken op mobieltjes en 
tablets én te weinig buiten komen, kunnen ze later slechtziend of zelfs blind worden.  
(Wijsheid van juf  Ankie: “Eet veel wortels”)  
In juni 2018 hebben het Oogfonds en Erasmus MC de 20-20-2 regel aangepast. Tot je 20ste na 20 
minuten dichtbij kijken een pauze: 2 minuten minstens 20 meter ver kijken. Én twee uur per dag 
buiten zijn. Wil je meer weten? Het oogfonds helpt je graag! https://oogfonds.nl/ 
 

Vrijdag 16 november 2018 organiseert SportDrenthe het grootste gratis indoor sport en bewegen 

festival van Nederland. En iedereen is uitgenodigd! Apenkooixxl.nl.  

Kom ook en test je lenigheid, coördinatie, snelheid, uithoudingsvermogen en kracht in een jungle van 
spelletjes, sporten, videogames, springkussens en verrassende challenges. Probeer alles uit, verleg je 
grenzen en ontdek nieuwe sporten en spellen. Ren je rot en beweeg je suf!Neem je ouders, broertjes 
en zusjes, vriendjes, vriendinnetjes, buren en al je klasgenootjes mee. Zelfs voor opa en oma is er van 
alles te doen. Iedereen kan mee doen! 

Waar en wanneer 

 Expo Assen (voormalig TT Hal) de Haar 11, Assen 

 Vrijdag 16 november van 14:00 uur tot 18:00 uur 

 Entree is gratis 

Kijk voor meer informatie op https://50jaar.sportdrenthe.nl/.  
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Sinterklaas zoekt talent 
Sinterklaas komt op zaterdag 17 november weer in Roden aan en dan vieren we weer groot feest. Hij 
heeft gevraagd of er nog kinderen zijn die een leuke act voor Sinterklaas willen doen tijdens het 
Sinterklaasfeest in De Pompstee. Het mag een lied zijn, maar ook een instrument bespelen, een 
dansje doen of een kunstje laten zien. Waar je maar goed in bent. Sinterklaas vindt alle talent 
geweldig om te zien. Deelnemen met een groepje mag ook.  
Wil je iets leuks aan Sinterklaas laten zien, stuur ons dan een kort filmpje van je act en mail deze voor 
9 november naar sinterklaasroden@gmail.com en de leukste acts worden uitgenodigd voor het 
podium op 17 november. Sinterklaas is erg benieuwd naar jullie inzendingen! 
 
 

 

 


