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AGENDA
18 dec
19 dec
21 dec
21 dec
24 dec - 7 jan

Klassiek ballet
Kerstdiner
Hele dag vrij
Vanaf 12 uur vrij
KERSTVAKANTIE

Gr. 7
Alle groepen
Gr. 1 t/m 4
Gr. 5 t/m 8

TOETS- EN HUISWERKKALENDER
18 dec

Aardrijkskunde + topografie H2

Gr. 6b, 7a en 7b

ROTS EN WATER
20 dec

Gr.7

VERJAARDAGEN
15 dec
16 dec
16 dec

Pien Craanen
Bart Mennega
Arjan Wieland

Gr. 7
Gr. 5
Gr. 8

20 dec

Fenne van der Krogt

Gr. 2-3

Kerst op De Marke
Maandagavond 10 december hebben de oudervereniging, leerkrachten en een groot aantal ouders
de school weer in kerstsfeer gebracht. Fijn dat er zoveel ouders kwamen helpen. Zelfs op het plein is
weer een meters hoge kerstboom geplaatst. Wat een prachtig gezicht!
Het kerstprogramma ziet er als volgt uit:
* Op woensdagavond 19 december is het kerstdiner.
* Wij verwachten alle kinderen om 17:30 uur op school in hun eigen groep. Via het grote plein en de
rode deur gaan alle kinderen naar hun klas.
* In De Deel is van 17:15 – 17:30 uur een optreden van een kerstkoor bestaande uit de kinderen
van groep 6. Zij zullen een aantal liederen ten gehore brengen o.l.v. meester Marsijla. Ouders, die de
kinderen gebracht hebben, kunnen in De Deel, zonder de kinderen, rustig een kijkje gaan nemen. Alle
kinderen krijgen donderdagmorgen hetzelfde optreden te zien en te horen.
* De kinderen nemen 's morgens (woensdagochtend 19 dec.) hun eigen bord, beker, soepkom en
bestek mee in een plastic tas voorzien van hun naam.
* Kijkt u nog even of u kunt intekenen op de hapjeslijsten? De intekenlijsten voor de top 10
hapjeslijsten hangen vanaf dinsdag 11 december op de deur van de klaslokalen.
* Voor de ouders/verzorgers die eten brengen dat warm moet blijven, is het raadzaam om zelf een
rechaud mee te nemen (geen elektrisch plaatje). Op school is verder geen mogelijkheid om eten te
bereiden. Dat moet men dus thuis al gedaan hebben. De hapjes kunnen vanaf 17:15 uur worden
gebracht. Indien de aard van de versnapering dat niet toelaat, dan even met de leerkracht
overleggen.
* Stem tevens de hoeveelheid hapjes even af met de
leerkracht. Graag na afloop de schalen ook voorzien van naam
weer mee naar huis nemen. Wilt u wachten met het ophalen
van de schalen/pannen, etc. totdat alle kinderen naar buiten
zijn gekomen?
* De kerstviering eindigt om 19:00 uur, waarna de kinderen
groepsgewijs naar buiten gaan. Graag wachten tot uw
kind(eren) met de hele groep naar buiten komt (komen). We
beginnen om 19:00 uur: door de gele deur tegenover de
activiteitenruimte komen de volgende klassen groepsgewijs
naar buiten: groep 1/2b 1/2c, 2/3, 3a en 4. Vanaf 19:15 uur gaan door de rode deur van De
Deel groep 8, 7, 6, 6/7b en 5 naar buiten.
* U kunt de kinderen ophalen door naar het grote plein te gaan. Vanaf 18:45 uur bent u welkom. Om
het wachten te veraangenamen, zullen we dit in sfeer doen, onder het genot van een glas warme
glühwein of chocolademelk. Om de uitstroom van de kinderen in goede banen te leiden, worden de
ouders van de groepen 1 t/m 8 middels de geluidsinstallatie opgeroepen om hun kind op te halen bij
de gele deur van de activiteitenruimte of bij de rode deur van De Deel.
* We wensen iedereen veel kookplezier en de kinderen een heel gezellige kerstviering.
* Vrijdagmiddag 21 december om 12:00 uur stoppen de lessen voor de groepen 5 t/m 8 en begint de
kerstvakantie.
Mocht u vragen hebben over de kerstviering, dan kunt u terecht bij Ellen Kunst en Klaas van
Zonneveld (OV), juf Yvette, juf Renske, juf Erna en meester Bernd.
Kerstmusical groep 2
Ook dit jaar gaan we weer met alle kinderen uit de groepen 2 een kleine kerstmusical spelen. De
musical heet ‘Herberg De Warme Deken’ en is geschreven door juf Sia. De rollen zijn inmiddels
verdeeld en we zijn begonnen met het leren van de liedjes.
De ouders van de betreffende groepen hebben vandaag een uitnodiging gekregen om de minikerstmusical te bewonderen.

Bouw aanbrengen scheurmeter
Deze week zijn er scheurmeters aangebracht in het gebouw voor nader onderzoek. We wachten de
resultaten af.
Kunstencentrum K38
Donderdag hebben de kinderen van groep 1/2b het kunstencentrum K38 bezocht. Het was een
superleuke ervaring en er was heel veel kunst te zien. Voor deze gelegenheid hebben we een
kunstwijzer gemaakt en hebben we hiermee een aantal kunstobjecten uitgebreid besproken. De
kunstwerken hebben in ieder geval een beroep gedaan op de fantasie van de kinderen.
Deze expositie is nog te zien tot eind december. Misschien een tip voor de Kerstvakantie...
Groep 8: Een dag naar Amsterdam
Al vroeg in de ochtend zaten we in de trein naar Amsterdam. Het
overstappen was geen gedoe. Na 2 uur lang in de trein kwamen we
aan in Amsterdam. Het duurde een kwartier om naar NEMO te
lopen, geen probleem dus. NEMO was geweldig al die proefjes
supertof je leert ook veel over kettingreactie, je lichaam, over
elkaar & nog veel meer. We gingen om twee uur weg bij NEMO op
naar Rijksmuseum. Van NEMO naar het Rijksmuseum moesten we
eerst over de Wallen de huizen daar zijn prachtig, maar je merkt wel dat er een andere cultuur is.
Toen we bij het Rijksmuseum aan kwamen moesten we eerst even wachten het duurde niet lang. Na
vijf minuten waren we binnen, we werden in twee groepen gesplitst toen kregen we een rondleiding.
We zagen de Nachtwacht, vet cool. Daarna liepen we met zijn alleen door de Kalverstraat en toen
was het SHOPPEN!! LET'S GO!! Daarna naar de MC lekker eten! Dat was het, op naar de trein en naar
huis. Het was een geslaagde dag!! Groeten Jessie en Rosalie
Workshop in de bibliotheek
Ouders en vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij het helpen van kinderen in de Bibliotheek-opschool. Wij willen allemaal dat kinderen met plezier lezen en dat ze dit leesplezier ook houden. Het is
dan heel belangrijk om boeken te vinden die kinderen leuk vinden.
Annet Krol zal met de workshop 'Leesplezier in de schoolbibliotheek' handvatten bieden om zo goed
mogelijk uitvoering te geven aan deze rol. Op een interactieve manier zullen de aanwezigen
ontdekken hoe je kinderen het beste kunt adviseren bij de keuze van een boek.
Hierbij nodigen wij de ouders/vrijwilligers uit die betrokken zijn bij de Boekenuitleen op de school,
zowel de Boekenpretouders als de bibliotheekouders.
Tijd: 19.30-21.00 uur
Plaats: Bibliotheek Roden
Opgave graag voor 11 januari bij Ans Dolsma
Voorleesfestival
Om de twee jaar organiseren we op school een voorleesfestival. De hele ochtend wordt er
voorgelezen door genodigden, ouders, oud-collega's en/of collega's. De school wordt dan
omgetoverd tot één groot "voorleestheater", bestaand uit enkele grote en kleine voorleeszaaltjes.
Deze dag staat in verband met de Nationale voorleesdag op 23 januari, echter door de Cito-periode,
schuiven we deze dag door naar vrijdag 1 februari 2019. De morgen wordt verdeeld in 3 rondes
(onder-midden-bovenbouw), waarbij de kinderen 2x worden voorgelezen:

Ronde 1:
Ronde 2:
Pauze
Ronde 3:

1. 8.35 – 8.50
2. 9.00 – 9.15 Prentenboek
1. 9.20 – 9.35
2. 9.40 – 9.55 Boek voor middenbouw
10.00 – 10.30
1. 10.35 – 10.50 2. 10.55 – 11.10 Boek voor bovenbouw

Het thema van deze dag is:
Sportieve mensen lezen ook een boek.
Hierbij gaan we op zoek naar sportmensen,
die willen komen voorlezen.
Kent u mensen uit de sportwereld die willen
komen voorlezen? Beoefent u zelf een sport
en heeft u zin om voor kleine groepjes voor
te lezen?
U kunt zich opgeven bij juf Ans, en dit kan ook per mail: a.dolsma@demarke-roden.nl
Hulp gevraagd voor de boekenpret
We zijn dringend op zoek naar nieuwe ouders die af en toe mee willen helpen bij het uitlenen van
boeken aan de kinderen van gr 1 t/m gr 3. Boekenpret-uitleen is op de donderdag van 8.30 tot ca
10.15 uur. U kunt zich opgeven bij juf Ans of Anouk Hofstede (moeder van Jamillah en Delilah).
Even voorstellen
Op de Marke zijn we met drie opa’s actief als klusopa’s. Mijn naam is Reid Coehoorn.
Woensdagmorgen starten wij met koffie en daarna pakken wij
de kleine klussen aan die zich in de loop van de week
voordoen. Als opa van Nienke en Ruben de Jong ben ik de
school binnengekomen. Voorheen ben ik bijna 40 jaar
onderwijzer geweest bij de Groningse Schoolvereniging in
Groningen. Ik sport nog steeds graag: Skiën, golfen en
gymnastiek doe ik wekelijks. Daarnaast is klussen een hobby
van mij en verzamel ik Lego voertuigen. Ik hoop nog een hele
tijd nuttig bezig te zijn op de Marke. Reid Coehoorn.

