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AGENDA 

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

19 nov Info VO de Borgen Gr 7 & 8 

19 t/m 22 nov Spreekuur Gr 1 t/m 8 

19 t/m 23 nov Week van de Mediawijsheid Gr. 6/7 en 7 & 8 

26 nov Fietscontrole  Gr. 5 t/m 8 

30 nov Open Podium  Gr 5 t/m 8 

 
 
 
TOETS- EN HUISWERKKALENDER 

19 nov Engels H1 Gr. 7b 

20 nov Geschiedenis H1 Gr. 8 
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Nationaal schoolontbijt  
Vorige week vrijdag hebben de kinderen in alle groepen op school ontbeten in het kader van het 

Nationaal Schoolontbijt. Het ontbijt was samengesteld volgens de richtlijnen van het 

Voedingscentrum en had dit jaar als thema 'Een feestje voor iedereen!' En dat was het ook: de 

kinderen en de leerkrachten van De Marke hebben er een heus feestje van gemaakt vol met 

gezelligheid en plezier! Er stond voor ieder wat wils op het menu: volkorenbrood en -bolletjes, 

krentenbollen, jam, kaas, halfvolle melk, thee en yoghurt met cruesli. Alle kinderen werden verrast 

met een placemat en een puzzelboekje over ontbijten. In sommige groepen werd een filmpje 

bekeken over het nut van ontbijten en welk ontbijt gezond is. Een speciaal dankwoord aan de leden 

van de oudervereniging die alle klassen hebben voorzien van het drinken en de etenswaren: Fijn hoe 

jullie dit weer mogelijk hebben gemaakt voor alle groepen! 

 
Lampionnetje lopen in de Hullen 

Afgelopen maandag is groep 1/2c op visite geweest bij 

verzorgingstehuis De Hullen. Als jaarlijkse traditie werden er 

gezamenlijk Sint-Maarten liedjes gezongen. Uiteraard hadden 

de kinderen hun prachtig gekleurde lampionnen met zich mee 

om aan de bewoners te tonen. Als dank voor hun komst werden 

de kinderen getrakteerd op een lekker ijsje. Wat hebben de 

ouderen en kinderen van dit bezoek genoten.  

 

Project afval 
Donderdagmiddag was er voor de ouders en grootouders van de groepen 1 t/m 3 de gelegenheid om 
in de klassen te kijken. De kinderen lieten zien waar ze de afgelopen weken over hebben gewerkt en 
wat ze hebben geleerd over het project afval. Het was een drukte van jewelste en zo had iedereen in 
de onderbouw de kans om de klassen te bekijken en het werk van de kinderen te bewonderen. 
 

Nieuwbouw werkgroep  

Afgelopen dinsdag heeft de werkgroep nieuwbouw voor de tweede maal de koppen bij elkaar 

gestoken. Helaas is er qua bouw nog steeds weinig concreets te melden; de locatie van de nieuw te 

bouwen school staat nog niet vast. Wel wordt er nog steeds gesproken over het Nijlandspark of de 

huidige plek van de school. Ook de termijn wanneer de nieuwbouw gerealiseerd moet zijn staat nog 

niet vast; er wordt gesproken over schooljaar 2020/2021.  

Eén ding staat wel vast! Het geld voor onze nieuw te bouwen school is wel gereserveerd.  

De werkgroep buigt zich nog over of er een inloopavond voor de ouders georganiseerd gaat worden, 

om eventuele wensen en ideeën aan te dragen, en waar u ook eventuele expertise kenbaar kan 

maken. Hierover later meer. 

 

Tekort aan invalkrachten 

Deze week hadden we als school te maken met ziekte onder de leerkrachten. Helaas was er de 

gehele week geen inval beschikbaar en konden alle verzoeken bij ons bemiddelingsbureau SLIM voor 

een invaller niet worden ingewilligd. Een zorgwekkend gegeven aangezien er momenteel nog geen 

griepepidemie heerst. Gelukkig was ons team zo flexibel om de taken van de afwezige leerkrachten 

gezamenlijk op te vangen zodat de ouders en kinderen hier zo min mogelijk last van hebben gehad.  

 
 
 
 



Herhaling 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! 
 
Jaarlijkse fietscontrole  
Op maandag 26 november staat de jaarlijkse fietscontrole voor de groepen 5 t/m 8 weer op de 
agenda. Graag deze dag voor de bovengenoemde groepen de fiets mee. Mocht de fiets door de 
controleurs in orde worden bevonden dan ontvangen de kinderen een “OKÉ-sticker” van Veilig 
Verkeer Nederland. De punten waarop de fietsen o.a. worden gecontroleerd zijn: het stuur zit goed 
vast, de bel is goed te horen, de handvatten zitten goed vast aan het stuur en zijn heel, de rem werkt 
goed, de banden zijn heel en hebben voldoende profiel, de spaken in beide wielen zitten goed vast 
ect. Op  https://vvn.nl/sites/default/files/Handleiding%20fietscontrolekaartHR.PDF kunt u de gehele 
lijst met controle punten inzien. We kunnen weer veilig naar school! 
 
Nieuwe leerlingen 
Deze week zijn er twee nieuwe leerlingen gekomen. 
In groep 1/2b: Inge Homan 
In groep 1/2c: Ilse Mulder 
We wensen Inge en Ilse een fijne schooltijd toe bij ons op De Marke. 
 
Even voorstellen  
Mijn naam is Anneke Bekkema-Jansen.     
Ik ben getrouwd en we hebben een dochter, een zoon, een schoonzoon en twee kleinzonen. Sinds 
april 1997 ben ik werkzaam als conciërge op De Marke en dat doe ik 
met veel plezier. Het is een zeer veelzijdige baan. Elke dag is anders. 
Vooral de omgang met de kinderen vind ik erg leuk. Velen van u 
zullen mij weleens aan de telefoon hebben gehad bij ziekmeldingen 
van uw kind(eren). In de loop van de tijd zijn er ook administratieve 
taken bijgekomen. Ook ben ik BHV-er. Ik heb al heel wat pleistertjes 
geplakt. 
In mijn vrije tijd fiets en wandel ik veel met onze zoon, ga ik winkelen 
met onze dochter en gaan mijn man en ik vaak met de camper op 
pad. Op de woensdagmiddag passen we op onze kleinkinderen. 
Verder lees en puzzel (crypto, kruiswoordpuzzels enz.) ik graag. Een 
andere hobby van mij is het verzamelen van olifantjes in alle soorten 
en maten. Dit is een beetje uit de hand gelopen. Vanwege de 
kleinkinderen is een deel zelfs naar de zolder verhuisd. Met vragen 
kunt u altijd bij mij terecht. Ik zal altijd proberen uw vragen zo goed 
mogelijk te beantwoorden of u verwijzen naar de juiste persoon. Meestal ben ik te vinden in De Deel 
achter de computer of in de keuken.    
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Hallo allemaal 
Wij zijn woensdag 14 November naar het Groningermuseum geweest. Wij gaan jullie wat vertellen 
over het museum toen we daar waren. Eerst moesten we om 
kwart over acht op school zijn. Daarna gingen we met de bus 
naar Groningen. Dat was heel gezellig! We liepen naar de 
ingang, waar we opgewacht werden door de mensen van het 
museum. Onze klas werd in twee groepen gesplitst, de ene 
groep ging met een mevrouw mee en de andere groep ging 
met een meneer mee. Groep 1 ging eerst een museum 
maken van papier. En groep 2 kreeg eerst een rondleiding. 
Toen gingen we lekker smikkelen. Toen we klaar waren met 
eten ging groep 2 een museum maken van papier. En kreeg 
groep 1 een rondleiding. 
Reuben Marleen 
 
 
Gezonde traktaties op school 
Vorig jaar zijn we gestart met het regelmatig plaatsen van traktatietips in het schooljournaal. Wij zijn 
blij dat dit een goede stimalans is geweest om op school te trakteren op gezonde hapjes of het geven 
van een kleine cadeautje. 
We zullen ook dit jaar weer traktatietips geven, die zijn te vinden op 

http://www.party-kids.nl/index.asp 
Tips: 

 Fruitspies  

 Zoute stokjes  

 Gedroogd fruit 

 Blokjes 30+ kaas (met ananas) 

 Waterijsje 

 Minikrentenbolletjes 
 
 
 

 
 

 

Benodigdheden: Appels, Spekjes, knutselpapier, stift, poedersuiker 
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