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AGENDA
10 dec
11 dec
13 dec

Viooltjesmuziek
Klassiek Ballet (Dansles 3x)
Amsterdam

Gr. 3
Gr. 7 en 8
Gr 8

TOETS- EN HUISWERKKALENDER
13 dec
14 dec
18 dec

Geschiedenis H2
Aardrijkskunde + topografie H2
Aardrijkskunde + topografie H2

Gr. 6b, 7a en 7b
Gr. 6a
Gr. 6b, 7a en 7b

ROTS EN WATER
13 dec

Gr.7a en 7b

VERJAARDAGEN
9 dec
12 dec
12 dec

Ruben de Jong
Lynn Musiwa
Marko Willems

Gr. 6
Gr. 8
Gr. 1-2b

12 dec
12 dec
13 dec
15 dec
16 dec
16 dec

Niko Willems
Nick Zhou
Charissa Kuiper
Pien Craanen
Bart Mennega
Arjan Wieland

Gr. 1-2c
Gr. 3
Gr. 4
Gr. 7
Gr. 5
Gr. 8

Sinterklaas op De Marke
Woensdagochtend heeft Sinterklaas weer zijn jaarlijkse bezoek gebracht aan De Marke. Wat een
geluk dat hij onderweg een brandweerauto tegen kwam, want op het dak van de school stond een
grote letter. Met deze en eerder gevonden letters hebben de kinderen het woord “talent” gemaakt.
De pieten en de brandweermannen klommen met een ladder op het dak en vormden hier het juiste
woord. Dit was een hele klus voor de onhandige pieten. De letters stonden op de kop,
achterstevoren en op de verkeerde plekken. Gelukkig hebben de kinderen hierbij goed geholpen
waardoor het uiteindelijk is gelukt. Wat een talent hebben de kinderen op De Marke toch! In de klas
hebben de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 hun talent aan Sinterklaas laten zien. Sinterklaas was hier
erg van onder de indruk en heeft voor elk kind een cadeau achter gelaten. In de groepen 5 t/m 8
hebben de leerlingen Sinterklaas goed geholpen met het maken van een gedicht en surprise voor
elkaar. Op deze manier konden de kinderen hun talenten zo ook aan elkaar tonen.
Al met al was het een zeer geslaagde dag. Alle kinderen hebben volop genoten van de komst van de
Sint en zijn pieten.

Re- integratie zieke collega’s
* Meester Jack
Na een periode van afwezigheid zal meester Jack na de kerstvakantie weer wat vaker te zien zijn op
school. Hij gaat starten met wat kleine taken in school, zoals bijvoorbeeld hulp aan individuele
leerlingen en ondersteuning van collega's. Op termijn wordt bekeken of de werkzaamheden kunnen
worden uitgebreid.
* Juf Renske
Juf Renske is inmiddels alweer drie ochtenden op school aanwezig. Op de woensdag en vrijdag
ondersteund ze in groep 3 en gaat af en toe hier ook lessen verzorgen. Hierdoor heeft de vaste
leerkracht tijd om extra aandacht te besteden aan individuele leerlingen. Op de donderdagen gaat juf
Renske ondersteunen in groep 7 en leerlingen extra begeleiding bieden.
Sprookje Leek/Tolbert
Zoals we al eerder berichten, gaan de kinderen van de groepen 5, 6 en 6/7 op vrijdag 14 december
naar het Sprookje in Tolbert. Deze voorstelling vindt plaats in "De Postwagen" en begint om 13.30
uur. We gaan er met de bus heen en ook terug. De bus haalt ons om 13.00 uur op bij school. Wilt u er
daarom voor zorgen dat uw kind tijdig terug is van de middagpauze? We zijn waarschijnlijk tussen
15.30-16.00 uur weer terug op school. Zodra we weer per bus richting school vertrekken laten we via
de app aan onze conciërge, Anneke Bekkema, weten hoe laat we precies terug zijn.

Geboorte Roos Jare Meertens
29 november is Roos geboren. We wensen Wouter, Tanja, Luuk en Tijn veel liefde en geluk met dit
kleine wonder.
Nieuwe leerlingen
De afgelopen weken zijn de volgende nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen.
In groep 1/2b Jonna Voerman, Nina Fanta en Marit Meulman
In groep 1/2c Jolie van der Krogt
Jonna is een zusje van Boaz uit groep 6/7 en Sepp uit groep 3
Marit is een zusje van Eline uit groep 1/2c
Jolie is een zusje van Ella uit groep 2/3
We wensen Jonna, Nina, Marit en Jolie een leuke tijd toe bij ons op De Marke
Bedrijfshulpverlening (BHV) ontruiming
Donderdag is er tussen de middag een BHV-ontruiming geweest tijdens de Tussen Schoolse Opvang
(TSO). Er waren kinderen binnen en buiten aan het spelen. Bij het horen van het signaal meldden de
leerlingen zich bij de TSO- medewerker die op dat moment de verantwoordelijkheid had voor de
groep. Gezamenlijk liepen de leerlingen en de TSO- medewerkers naar de verzamelplaats. Even was
het spannend omdat er vijf leerlingen niet op de juiste plek aanwezig waren. Gelukkig bleek al vrij
snel dat deze kinderen op de verkeerde verzamelplek stonden. Al met al werd er spoedig het sein
brandmeester gegeven en konden alle kinderen weer fijn richting de school om te spelen.
Kerstviering 2018
Sinterklaas is nog maar net uit het land en we gaan alweer verder met het volgende feest: De
kerstviering. Afgelopen week hebben alle oudsten van het gezin een briefje mee naar huis gekregen.

We brengen graag het volgende nog even onder de aandacht:
 Woensdag 19 december is het kerstdiner. We vragen hiervoor per klas weer ouders, die
hapjes willen maken. De lijsten hiervoor hangen vanaf dinsdag 11 december in de groepen.
 Maandag 10 december gaan we vanaf 19.30 uur de school in kerstsfeer brengen. We
hebben hier weer veel hulp bij nodig. We verzamelen om 19.30 uur in De Deel, waar we
beginnen met koffie/thee en uitleg. Opgave mag bij de leerkracht van uw kind.
 Het opruimen van de kerstversiering wordt gedaan op vrijdagochtend 21 december vanaf
8.30 uur i.p.v. donderdagmiddag 20 december, zoals op het briefje stond vermeld. Ook hier
hebben we hulp bij nodig. Deze opgave mag bij de leerkracht van uw kind.
A.s. dinsdag 11 december volgt via de mail uitgebreide informatie over de kerstviering.

Rekeningnummer TSO
Er zijn vragen gekomen over de tenaamstelling van de bankrekening van de TSO. Nu de Rabobank de
naam doorgeeft die bij het rekeningnummer past zie je “openb. Prim. Onderwijs Noordenveld”.
Dit klopt. De TSO heeft een eigen rekening binnen het account van de school. We kijken nog of de
tenaamstelling ook anders kan. Bedragen kunnen echter gewoon overgemaakt worden op het
rekeningnummer zoals nu in de facturen aangegeven. Heeft u nog vragen, dan kunt u mailen naar
tso-demarke@kpnmail.nl of bellen met Jacqueline Hoogstraten op nummer 06-55307117.
Even voorstellen
Mij is gevraagd een stukje voor het schooljournaal te produceren.
Ik ben Ankie Witsenboer en inmiddels de oudste van de Marke. Die
“last” draag ik met trots, iemand moet het doen tenslotte. Ik ben op dit
moment intern begeleider van de bovenbouw. Mijn taken zijn zeer
divers. Ooit ben ik begonnen als juf en heb in bijna alle groepen,
behalve bij de kleuters, lesgegeven. Daarna kwam de taak als remedial
teacher erbij. Deze functie is langzamerhand overgegaan in Intern
Begeleider. Hielp ik eerst nog kinderen in kleine groepjes bij bv reken,
lees of spellingproblemen, nu is het veel meer gericht op beleid van de
school, kijken hoe de toets resultaten zijn en wat dat voor de groep en
de school betekent, aanvragen van onderzoeken, overleggen met
leerkrachten, ouders, externe contacten enz.
Gelukkig mag ik ook nog een aantal keren lesgeven in groep 4 en geef ik ook nog Rots en Water
lessen. Want wat is nu uiteindelijk het mooiste van een school; juist ja, het contact met de kinderen,
ze bijbrengen dat bv lezen, rekenen en taal ook leuk kan zijn, maar soms ook best moeilijk. Ze
bijbrengen hoe je met elkaar omgaat en hoe je elkaar kan steunen.
Ik hoop nog een aantal jaren mijn bijdrage te kunnen leveren aan onze fijne school: De Marke.

