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AGENDA 

26 nov Fietscontrole  Gr. 5 t/m 8 

26 nov Viooltjesmuziek  Gr. 3 

29 nov Schoen mee naar school Alle groepen 

30 nov Open Podium  Gr 5 t/m 8 

 
 

VERJAARDAGEN 

24 nov Twan Steendam Gr. 7 

29 nov Daan Dijkstra Gr. 4 
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Afvalproject 
In de groepen 4 t/m 8 is de afgelopen weken aandacht besteed 
aan het project AFVAL. Zo hebben alle groepen het zgn. 
ontdekpad gedaan. De kinderen gingen in twee-, drie- of 
viertallen langs diverse opdrachten die met het thema afval 
hadden te maken. De kinderen in de groep 4 en 5 werden 
hierbij begeleid door kinderen van een hogere groep.                                                                                            
Er waren heel gevarieerde opdrachten over bv. het inzamelen 
en recyclen van papier, batterijen, blik en glas. Het verwerken 
van plastic en ook hadden we het over de zgn. ”plastic-soep” in 
de oceanen. Hoe lang duurt het totdat bv. kauwgom of een 
bananenschil is verteerd. En het ging over het gebruik van katoenen of wegwerpluiers. Wat is beter 
voor het milieu? Groep 3 is zelf aan de slag gegaan met het opruimen van zwerfafval in de omgeving 
van de school.                                                                                                                                           
Ook in school beschikken we inmiddels over een gescheiden afvalsysteem. Papier, plastic, fruit en 
restafval wordt in elke groep in aparte containertjes ingezameld. We proberen de kinderen ervan 
bewust te maken dat het scheiden van afval en het zorgvuldig verwerken van afval van jongs af aan 
geleerd en toegepast moet worden. We hopen dat ook thuis op dezelfde wijze wordt omgegaan met 
het scheiden van afval, zodat het een vanzelfsprekendheid wordt.  
 

Sinterklaasfeest 
Inmiddels is Sinterklaas afgelopen zaterdag weer in Roden aangekomen. 
Helaas weten we nog niet of Sinterklaas en zijn Pieten dit jaar onze school 
zullen bezoeken. Meestal laat Sinterklaas per brief weten graag langs te 
willen komen, maar tot nu toe hebben we nog geen post ontvangen. We 
wachten vol spanning af en hopen u zo spoedig mogelijk te berichten.  
Uiteraard mogen de kinderen wél een schoen zetten! Ons lijkt donderdag 29 
november een geschikte dag. Wij vragen u vriendelijk om deze dag uw kind 
een schoen mee naar school te laten nemen. Nu maar hopen dat de Pieten 
tijd hebben om alle schoenen te vullen.  

 
Fietsenkeuring  
Zoals vorige week is gemeld vindt er maandag 26 november op school een 
fietsenkeuring van Veilig Verkeer Nederland plaats voor de groepen 5 t/m 8. Sander 
Jongsma, vader van Kayleigh uit groep 3, biedt alle ouders met kinderen op De 
Marke 10% korting op de gehele factuur om de fietsen helemaal keuringswaardig en 
veilig te maken. Mocht u gebruik willen maken van dit aanbod dan verwijzen we u 
voor meer informatie naar rijwielzaak Bathoorn aan de Heerestraat. 
 
Sprookje Tolbert 
Op vrijdagmiddag 14 december a.s. gaan de kinderen uit de groepen 5 ,6 en 6/7 naar het jaarlijkse 
sprookje in Tolbert. 
Tot nu weten we dat de voorstelling om 13.30 uur begint. We reizen per bus. Zodra we meer 
informatie hebben ontvangen over vertrek- en aankomsttijden hoort u van ons via het 
schooljournaal of de e-mail. 
 
 
  



Leesprojecten 
Zoals we al eerder kenbaar hebben gemaakt doen we mee met het project “Hoera, we hebben er 
een lezer bij”. De wethouder heeft het project geopend, met als doelstelling om kinderen 
enthousiast te maken voor lezen. Als school bieden we een groot aanbod aan om het lezen bij 
kinderen te stimuleren. We gaan met groep 3 naar de bibliotheek, groep 5 en 6 doen mee met 
Leesvirus, groep 6/7 en 7 doen mee met de Drentse Kinderjury, Estafette lezen, de 
Kinderboekenweek, het voorleesfestival, Boekenpret voor de groepen 1 t/m 3, de schoolbieb voor 
alle klassen, en nog veel meer leesactiviteiten. We hopen ook dat er thuis dagelijks wordt 
(voor)gelezen. 
De bibliotheek biedt ouders aan om thuis met de kinderen te komen voorlezen en/of meelezen met 
kinderen uit groep 3 of 4 die lezen niet leuk of lastig vinden. Dit om een positieve leeshouding te 
stimuleren in de vrije tijd en leeskilometers te maken. 
Op onze school is Margreet Weremues vrijwilliger van de bibliotheek. 
Wilt u hierover meer informatie, dan kunt u terecht bij juf Ans. Mailen mag 
ook:  a.dolsma@demarke-roden.nl 
 
  

Het belang van voorlezen willen we graag nog even op een rijtje zetten: 
•    vergroot de woordenschat: 
Door met kinderen plaatjes te bekijken en te benoemen, leren ze hoe iets heet. Tijdens het voorlezen 
pikken kinderen nieuwe woorden op. Een wat ouder kind vraagt soms spontaan naar de betekenis 
van een moeilijk woord, maar verifiëren kan geen kwaad, je kunt er ook naar vragen. 
•    draagt bij aan het taalgevoel en taalbegrip: 
Kinderen raken vertrouwd met taal, alleen al door te luisteren naar een verhaal. Boeken krijgen iets 
spannends, met letters en woorden kun je 'toveren', van woorden kun je zinnen en mooie verhalen 
maken. 
•    prikkelt de fantasie: 
Kinderen leren zich een voorstelling te maken van dingen die ze in het echt nog nooit hebben gezien 
of meegemaakt. 
•    oefent de luistervaardigheid en het concentratievermogen: 
•    stimuleert de sociaal-emotionele vaardigheden: 
In hun jonge leventje krijgen kinderen te maken met veel nieuwe indrukken en situaties. Denk aan 
een nieuw broertje of zusje, de eerste schooldag of misschien wel een scheiding. Samen een boekje 
lezen over een herkenbaar onderwerp en daarover praten, kan je kind helpen bij de verwerking van 
indrukken en gevoelens. Wanneer je kind wordt voorgelezen leeft het mee met de figuren uit het 
boek. Spelenderwijs leert het zich in te leven in de leef- en ervaringswereld van een ander. 
•    motiveert een kind om zelf te leren lezen: 
Begrijpend lezen is de basis van bijna alle schoolvakken. 
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Junior Energiecoach 
Wellicht bent u al bekend over de ambities van de gemeente wat betreft duurzaamheid. In deze 
ambities ziet de gemeente het onderwijs als een belangrijke partner, met name als het gaat om 
bewustwording, kennisdeling en educatie.  

Eén van de acties die nu wordt opgepakt in het kader van duurzaamheid is Junior Energiecoach. 
Junior Energiecoach is een leuk en leerzaam spel voor het hele gezin om thuis makkelijk energie te 
besparen. Gezinnen in de gemeente Noordenveld kunnen gratis meedoen en zich aanmelden. Dit 
gaat dus buiten de school om.  

Verdere informatie over dit spel vindt u op de website www.juniorenergiecoach.nl. 

  

Even voorstellen: 
Ik ben meester Marsijla en geef muziekles op De Marke. Ik doe dit in de 
groepen 3 t/m 8. We zingen veel en gebruiken daar vaak instrumenten bij. 
Ook de verschillende muziekstijlen en wereldmuziek komen uitgebreid aan 
bod. 
Sinds een paar jaar geef ik extra muziekles in groep 4. We noemen dit AMV 
(=Algemene Muzikale Vorming). In deze lessen leren we ook in beginsel het 
bespelen van een muziekinstrument, nl. het klokkenspel. We leren eveneens 
meer over het notenschrift.  
Naast de muzieklessen op De Marke geef ik ook muzieklessen bij mij thuis in 
mijn eigen muziekstudio. Ik geef hier les op toetsinstrumenten zoals piano, 
keyboard en accordeon. Op deze manier ben ik dus erg afwisselend bezig met 
de muziek.   
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