
SCHOOLJOURNAAL                  25 januari 2019 
 

 
 
 
 
 
 
AGENDA 
 

28 jan Cito toetsen Gr. 3 t/m 7 

5 feb Inloop spreekuur logopedie  
8.30 - 9.30 uur  

14 feb Margedag Alle kinderen vrij 

15 feb Margedag Gr. 1 t/m gr. 4 

 
TOETS- EN HUISWERKKALENDER 
 

1 feb Natuur & Techniek hoofdstuk 3 Gr. 8 

5 feb Natuur en Techniek hoofdstuk 2 Gr. 6a 

11 feb Aardr.k. en Topo hoofdstuk 3 Gr. 6a 

 
VERJAARDAGEN 

29 jan Thijmen Kooistra  Gr. 4 

30 jan Thomas Clement  Gr. 6-7 

31 jan Marissa Boven  Gr. 8 

1 feb Jesse Dijkstra  Gr. 1-2b 

 
 

 
 



Sneeuw en gladheid  
Deze week werd ons mooie Roden omgetoverd tot een prachtig wit sneeuwgebied. Voor de meeste 
kinderen en schaatsliefhebbers een heus festijn. Helaas brengen de sneeuw en de kou ook altijd wat 
ongemakken met zich mee in de vorm van gladheid. Uiteraard proberen we gevaarlijke situaties te 
voorkomen en strooien we zand en zout waar mogelijk. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen 
ontstonden er toch enkele lelijke valpartijen. Waarvoor onze excuses.   
 
Eenmalige wijziging gymtijden groep 7 en groep 6a 
Maandag 28 januari gymt groep 6a om half 9. Graag om kwart over 8 bij de Hullen verzamelen 
(gebruikelijke ingang). De leerlingen mogen pas naar binnen als Meester Harry hen komt halen. Juf 
Ingrid zal ook om kwart over 8 aanwezig zijn. Groep 7 gymt deze dag om 11.00 uur. 

 
Geen “boekenpret” tot aan de voorjaarsvakantie  
Tot aan de voorjaarsvakantie stoppen we tijdelijk met onze wekelijkse “boekenpret”. 
Het uitleensysteem werkt momenteel niet optimaal. We hopen na de 
voorjaarsvakantie weer boeken aan de kinderen mee te kunnen geven. Het dagelijks 
voorlezen thuis blijft natuurlijk heel belangrijk en we hopen dat u in de gelegenheid 
bent om dat voort te zetten.  
 

Open huis woensdag 6 februari  
Woensdag 6 februari doet ook onze school mee aan de gebruikelijke open dagen van de gemeente 
Noordenveld. De open dagen zijn voornamelijk voor ouders waarvan een kind dit kalender jaar 4 jaar 
wordt. Deze ouders hebben een uitnodiging en informatie gekregen van alle open dagen binnen de 
gemeente. Mochten ouders een keuze uit de scholen hebben gemaakt dan volstaat het inleveren van 
de bijgevoegde kaart met ingevulde gegevens vóór 15 maart. De school zal vervolgens contact met 
de ouders opnemen om de officiële aanmelding af te ronden.   
Ook eventuele broertjes en/of zusjes mag u middels de kaart of een email bericht aan ons 
doorgeven. Door dit tijdig aan ons door te geven kunnen we een goede planning maken van groepen, 
lokalen, leerkrachten en leermiddelen.   
 
Op het moment van de open dag hebben we twee verschillende locaties. Aan de Molenweg hebben 
we deze dag een open huis van 10.45 tot 12.00 uur. Uiteraard is het op een ander moment mogelijk 
om een rondleiding en persoonlijk gesprek te krijgen van de directeur aan de Ceintuurbaan, onze 
tijdelijke noodlocatie.   
 
Einde werkzaamheden juf Immelien   
Zoals we u voor de kerstvakantie hebben bericht zal juf Immelien stoppen met haar 
werkzaamheden op De Marke en zelfs met haar loopbaan als leerkracht. 
Aankomende donderdag komt juf Immelien op school om afscheid te nemen van 
de kinderen en voornamelijk van de kinderen van groep 7.  
We wensen juf Immelien veel plezier en succes in het vinden van een nieuwe 
uitdaging. We gaan deze lieve juf missen.  
 
Re-integratie juf Renske  
Inmiddels is juf Renske bezig om langzaam haar lesgevende taak weer op te pakken. Op de 
woensdagen en vrijdagen is ze naast meester Robin te vinden in groep 7. Voor nu eerst tot aan de 
kleine pauze. Geleidelijk zal ze steeds vaker lesgevende taken van meester Robin overnemen. Op de 
momenten dat juf Renske lessen geeft in groep 7 zal meester Robin leerlingen uit deze groep 
begeleiden of extra werkzaamheden verrichten in deze groep.  
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Afwezigheid juf Ans    
Afgelopen week en vorige week was juf Ans wegens privé omstandigheden 
afwezig. Inmiddels mogen we meldden dat ze wederom een trotste oma is 
geworden van een prachtig kleinkind. Welkom, Diego Thomas Dolsma! En 
uiteraard juf Ans van harte gefeliciteerd met dit prachtige wonder.  
Volgende week is juf Ans weer in de groep aanwezig.   
 
Margedagen   
Deze week werden we door een oplettende ouder geattendeerd op het gegeven dat enkele marge 
dagen niet in de digitale ouderkalender aangegeven stonden zoals we deze in het laatste 
Schooljournaal voor de zomervakantie hebben gecommuniceerd. Inmiddels zijn alle marge dagen nu 
wel in de digitale kalender te vinden. Onze excuses voor dit ongemak.  Uiteraard zijn alle marge 
dagen ook in de agenda van het schooljournaal nogmaals terug te vinden.   


