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AGENDA
3 dec
4 dec
4 dec
6 dec

Viooltjesmuziek
Logopedisch Inloopspreekuur
08:20-09:20
Klassiek Ballet (Dansles 3x)
Geen gym

Gr. 3

Gr. 7 en 8
G. 5, 6A en 7A

TOETS- EN HUISWERKKALENDER
10 dec

Aardrijkskunde H2 + Topo

Gr. 6A

Ruben de Jong (2008)
Olivia Wijnands (2013)

Gr. 6
Gr. 1-2c

VERJAARDAGEN
9 dec
9 dec

Fietsencontrole
Maandag 26 november is Veilig Verkeer Nederland op school geweest om
de fietsen van de groepen 5 t/m 8 te keuren. Een jaarlijks terugkerend
gebeuren. Samen met de hulp van rijwielzaak Bathoorn zijn er in totaal
107 fietsen gekeurd. Hiervan hebben 82 fietsen een OKE-sticker
gekregen, 5 dag-fietsen (fietsen die geen verlichting hebben, maar verder
in orde zijn) en helaas 19 fietsen die niet door de keuring zijn gekomen.
De kinderen waarvan hun fiets is goedgekeurd hebben een oorkonde
gekregen. De kinderen waarvan de fiets niet is goed gekeurd, worden
verzocht om hun fiets in orde te maken. Wanneer zij deze hebben
gerepareerd, kunnen ook zij hun oorkonde ophalen bij de eigen meester
of juf.
Scheurvorming in het gebouw
Zoals u misschien al wel heeft gezien hebben we na de zomervakantie te maken gekregen met
scheurvorming in het gebouw. Er is geconstateerd dat er op dit moment geen acuut gevaar is, maar
nader onderzoek is wel wenselijk. De komende weken zal er onderzoek worden verricht naar de
fundering en zullen er meetinstrumenten worden aangebracht op bepaalde punten. Eind
januari/februari 2019 volgt de uitkomst van de onderzoeken.
Open Podium
Vrijdag 30 november staat het open podium op het programma van 14.45 tot 15.15 uur voor de
groepen 5 t/m 8. Door de grote hoeveelheid aanmeldingen is besloten om deze eerste ronde
alleen de groepen 7 en 8 op te laten treden. De kinderen uit de groepen 5, 6 en 6/7 mogen hun
talenten op woensdag 13 maart tonen aan de kinderen uit de groepen 5 t/m 8. In verband met het
gebruik van de piano zal één muzikaal stuk uit groep 6/7 wel worden uitgevoerd op 30 november.
Vier leerlingen uit groep 8 verzorgen de muziek en de presentatie. Uiteraard zijn de ouders uit deze
groepen van harte welkom om het optreden te bewonderen.
Staal Regelkaart groep 4 t/m 8
Vandaag krijgen alle leerlingen van de groepen 4 t/m 8 een regelkaart van de methode Staal Spelling
mee naar huis. Op deze regelkaart kunt u zien welke spellingscategorieën aan bod komen dit jaar en
wat de bijbehorende regels zijn.
Er staan categorieën op die nog niet behandeld zijn, deze komen nog in het verloop van het jaar.
Mochten er vragen zijn, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.
Sprookje 'Een zak vol goud': 14 december a.s.
Op basisschool De Nijenoert in Leek verzorgen ouders een toneelstuk
voor de groepen 1 en 2. Wij gaan ook dit jaar weer met de kleuters van
groep 1/2b en 1/2c en met de groep 2/3 van juf Karin de voorstelling
bekijken op vrijdag 14 december. Hiervoor hebben wij ouders nodig die
de kinderen met de auto willen brengen. We vertrekken om 10 uur. Op
de deur van de klas hangt een intekenlijst waarop u kunt aangeven
hoeveel kinderen u kunt meenemen in de auto. De voorstelling begint om 10.30 uur en duurt 50
minuten. Het sprookje ' 'Een zak vol goud' voor de kleuters: In dit sprookjesachtige toneelstuk leven
de cowboys en de indianen op elkaars lip in een dorpje op de prairie van het Wilde Westen. Ze
maken geregeld ruzie. Wanneer ene mevrouw Huisjes plotseling opdoemt en zegt het dorpje te
willen platgooien om er een pretpark neer te zetten, slaan ze de handen ineen om dit plan te
dwarsbomen. Zouden ze er in slagen de onsympathieke vreemdeling tegen te houden? En die
ontsnapte boef, hoe krijgen ze die ooit weer terug naar de gevangenis?

TOS (Taal Ontwikkeling Stoornis)-ouderavond
Een aantal weken geleden hebben we middels het schooljournaal een uitnodiging
gestuurd om te inventariseren of ouders belangstelling hebben voor een TOS ouderavond
georganiseerd door Kentalis.
Inmiddels zijn er voldoende aanmeldingen en wordt deze avond binnenkort georganiseerd. Mocht u
toch nog belangstelling hebben voor de informatieve TOS-ouderavond dan kunt u dat alsnog kenbaar
maken bij de intern begeleider, Ankie Witsenboer: a.witsenboer@demarke-roden.nl
Gym groep 5, 6a en 7a
Op donderdag 6 december zullen de groepen 5, 6a en 7a geen gym (groep 7a dus geen Rots &Water)
hebben omdat juf Yvette die dag afwezig is.
De groepen zullen met hun eigen leerkracht (5: juf Marije, 6a: juf Marsijla en 7: meester Robin) de
middag in de klas zijn. Door wisseling van de werkdag is de groepsbezetting voor groep 5 en 7a deze
donderdag en vrijdag als volgt:
Groep 5: donderdag 6 december juf Marije, vrijdag 7 december meester Robin.
Groep 7a: donderdag 6 december meester Robin, vrijdag 7 december juf Yvette.
NIEUW: logopedisch spreekuur op de Marke
Dinsdag 4 december komt logopediste Annemiek Tanja van ‘Logopedie is Leuk’ bij ons op school voor
een inloopspreekuur van 08.20 uur tot 09.20 uur. Ouders en leerkrachten kunnen bij haar terecht
voor vragen.
Als school hebben we gemerkt dat er veel verschillende logopedische praktijken zijn met allemaal
hun eigen behandelwijze. Al deze verschillende aanpakken en overleggen kost de leerkracht en
intern begeleiders veel tijd. Vandaar dat we proberen een
samenwerking aan te gaan met een praktijk die zich aanpast bij
de werkwijze van onze school en waarbij we laagdrempelig
kinderen kunnen bespreken en met elkaar kunnen overleggen
over een eventuele aanpak.
‘Logopedie is leuk’
Wist u dat de logopedist meer kan doen voor uw kind dan helpen bij de uitspraak? Ieder kind
ontwikkelt zich op zijn eigen manier en heeft zo zijn eigen struikelblokken en talenten. De logopedist
heeft kennis van verschillende aspecten van de ontwikkeling van uw kind en kan als dit nodig is hulp
bieden.
Zij kan bijvoorbeeld hulp bieden bij: kinderen die moeite hebben met het begrijpen en uitvoeren van
opdrachten, kinderen die weinig woorden kennen of korte zinnen maken vergeleken met
leeftijdsgenoten. Ook kinderen die moeite hebben met het uitspreken van bepaalde klanken, niet
altijd goed verstaanbaar zijn of haperen tijdens het spreken kunnen bij de logopedist terecht. Verder
kan de logopedist ook hulp bieden bij adem en stem, denk aan kinderen met een schorre of hese
stem. De logopedist geeft ook adviezen over het afleren van duim-/speen- of vingerzuigen. Heeft uw
kind moeite met eten en drinken? Ademt uw kind vaak door de mond? Of komt het lezen en spellen
moeizaam op gang? Ook dan weet de logopedist raad. De logopedist gaat op een leuke en positieve
manier met het kind en u als ouder/betrokkene aan de slag.
Heeft u twijfels of vragen over de ontwikkeling van uw kind? Wilt u weten of
logopedie voor uw kind nodig is of wilt u tips en adviezen? Kom dan naar het
logopedisch spreekuur op dinsdag 4 december van 08.20 uur tot 09.20 uur. Kom
gerust langs en stel uw vraag aan de logopedist.
Indien uw eerder vragen heeft kunt u contact opnemen met logopediste
Annemiek Tanja: 06-27540015 of annemiek@logopedieisleuk.nl

Even voorstellen:
Hallo allemaal! Mijn naam is Lotte Hiddingh, ik zal gedurende het
schooljaar nog 5x een dinsdag voor groep 2-3 staan, als vervanging i.v.m.
een cursus van juf Karin. Ook zal ik mogelijk nog meer leerkrachten
vervangen, wanneer dat nodig is.
Ik ben 25 jaar oud en in december 2017 studeerde ik af aan de PABO.
Sindsdien ben ik werkzaam in de flexpool van invallers voor de gemeente
Noordenveld (OPON), wat mij erg goed bevalt!
Ik vind het leuk hier steeds weer terug te komen en ben benieuwd wat de
rest van het schooljaar ons brengt.
Graag tot ziens!

