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AGENDA
4 feb
5 feb
8 feb

8 feb

14 feb
15 feb

Cito toetsen
Inloop spreekuur logopedie
8.30 - 9.30 uur
Verkuno op reis (op school)
8:30-9:15 uur
9:30-10:15 uur
11:00-11:45 uur
Vouwstenen
8:30 uur
9:45 uur
11:00 uur
Margedag
Margedag

Gr. 3 t/m 7

Gr. 5
Gr. 6
Gr. 6/7
Gr. 2/3
Gr. 3
Gr. 4
Alle kinderen vrij
Gr. 1 t/m gr. 4

TOETS- EN HUISWERKKALENDER

VERJAARDAGEN
2 feb
2 feb
3 feb
3 feb
4 feb
4 feb
5 feb

Tobias Kuipers
Mats Lubbers
Emma van Bergen
Niek van der Krogt
Daimy van der Vaart
Finn van Veenen
Kirsten van Zonneveld

Gr. 5
Gr. 4
Gr. 5
Gr. 5
Gr. 4
Gr. 1-2b
Gr. 7

Verhuizing tweede fase
Zoals u eerder heeft kunnen lezen zijn we momenteel drukdoende met de voorbereidingen voor de
verhuizing van de tweede fase. Dat deze tweede verhuizing nog een hele klus is, komt steeds meer
naar voren. Op dit moment zien we geen andere oplossing dan om de onderbouw groepen (1/2b,
1/2c en 2/3) maandag 25 februari vrij te geven zodat we ook deze dag volledig kunnen gebruiken
voor de verhuizing en inrichting van de 6 lokalen. Het doel is natuurlijk om de gehele school dinsdag
26 februari weer samen te hebben op één locatie. We begrijpen dat deze extra vrije dag voor vele
ouders erg lastig is te organiseren. Graag horen we voor maandag 10 februari welke ouders geen
opvang kunnen regelen op maandag 25 februari en zodat de school voor een passende oplossing kan
zorgen.
Voor de kinderen uit de groepen 6/7, 7 en 8 hebben we maandag 25 februari een sportochtend
gepland in sporthal De Hullen, onder leiding van meester Harry. De overige groepen hebben deze dag
geen gymnastiek. Door deze constructie hebben de leerkrachten uit de groepen 6/7, 7 en 8 maandag
ochtend de tijd om hun lokaal lesklaar te maken en de kinderen ’s middags in hun nieuwe lokaal te
kunnen ontvangen.
Vanuit de oudervereniging en medezeggenschapsraad is het plan geopperd om zaterdag 23 februari
alvast wat dozen, tafels en stoelen van de groepen 6/7, 7 en 8 naar boven te verhuizen.
Zo kan het verhuisbedrijf maandag 25 februari zo snel mogelijk starten met het
verhuizen van de materialen van de groepen 1/2b, 1/2c en 2/3. Hierover volgt later een oproep voor
ouderhulp en meer informatie.
Geboorte van Noan
Afgelopen weekend is meester Fred wederom vader geworden van een prachtige zoon: Noan. Via
deze weg nogmaals de felicitaties voor meester Fred. Aankomende week zal hij gaan genieten van
zijn gezin en het kleine wereldwonder. Hierdoor is hij de hele week niet op school aanwezig. Door
zijn afwezigheid zijn er voor één week een aantal veranderingen voor de groepen: 2/3, 5, 6/7, 7 en 8.
Groep 2/3:
Donderdag middag- juf Marije
Groep 5:
Donderdag ochtend- juf Marije
Donderdag middag- meester Robin
Groep 6/7:
Maandag- meester Patrick
Dinsdag- meester Robin
Groep 7:
Woensdag- juf Renske
Vrijdag- juf Renske
Groep 8:
Woensdag- meester Robin
Vrijdag- meester Robin
Letterfeest
Op dinsdagmiddag 29 januari vierden de leerlingen van groep 3 het letterfeest! Ze kennen nu alle
letters en ontvingen daarvoor het letterdiploma. We hebben een letterslinger gemaakt met elkaar en
letterkoekjes gebakken. Hieronder een kort verslag.
Jort: In de bak zat een soort klei, daar moest ik in kneden en dat was best wel vies.
Danah en Elin: Ik vond vooral met die lettertjes erin drukken leuk.
Mees: De lettertjes kon je niet goed uit het deeg halen, dat was een beetje stom.

Lisa K: Ik vond rekenen, creatief en koekjes bakken en gymnastiek leuk.
Bas en Kayleigh: Ik vond koekjes bakken leuk.
Lisa van B: Ik vond alles wat we bij het letterfeest hebben gedaan leuk. Koekjes bakken, deeg maken,
vlaggetjes maken.
Sepp en Tess: Ik vond de wandplaten van VLL maken leuk en het deeg maken en ik vond leuk dat ik
mijn eigen naam kon maken van koekjes.
Sven en Nick: Ik vond deeg kneden leuk en op tafel heel plat maken en dan ronde koekjes maken.
Wout: Ik vond de wandplaten maken leuk.
Ook de kinderen van gr 3 van juf Karin kennen alle de letters en gaan a.s. maandag koekjes bakken.

Interactieve voorlichting over TOS
Het afgelopen schooljaar hebben de internbegeleiders een bezoek gebracht aan Kentalis in
Groningen. Kentalis is het instituut dat gespecialiseerd is in het begeleiden van leerlingen met taal
ontwikkelingsstoornissen in heel Nederland. Zij begeleiden leerlingen zowel op de basisscholen als op
hun eigen scholen. Hele jonge kinderen kan Kentalis ook begeleiden op bv. De Taaltrein.
De internbegeleiders hebben die dag een training gehad die hen heeft laten ervaren waar kinderen
met een TOS, taal ontwikkelingsstoornis, op school en in hun eigen omgeving tegen aan lopen en
meemaken.
Die dag hebben zij ook handvatten gekregen om leerlingen binnen de school te kunnen helpen zodat
de kinderen de wereld om zich heen beter leren begrijpen. De training was zeer interactief en vooral
niet saai of uitgesproken theoretisch.
Jaarlijks organiseert het Ondersteuningsteam van OPON een avond voor ouders waarop
onderwerpen besproken worden die voor ouders interessant zijn en waar zij in hun directe
opvoedingssituatie veel aan kunnen hebben.
Op 27 maart willen wij als onderwerp TOS bij ouders over het voetlicht brengen. Dit onderwerp is
voor alle ouders van belang, ook al heeft uw kind waarschijnlijk geen problemen met de taal.
Ieder kind begrijpt de taal weleens verkeerd of snapt de aanwijzingen niet zo goed. Dat wil niet
zeggen dat het kind een TOS heeft maar tijdens deze bijeenkomst kunt u als ouder wel leren hoe u de
taal kunt aanpassen aan uw kind. Maar ook hoe het kind ervaart wat volwassenen tegen hem of haar
zeggen.
Wij stellen ons het volgende van die avond voor:
Het wordt een interactieve voorlichting over TOS, verzorgd door medewerkers van Kentalis, waarbij
ouders en andere belangstellenden, ervaring opdoen over het interpreteren van de Taal.

Wilt u voor 26 februari laten weten of u belangstelling heeft voor een dergelijke avond? U mag dit
kenbaar maken bij de Intern begeleider, Ankie Witsenboer (a.witsenboer@demarke-roden.nl).
Een locatie wordt zo spoedig mogelijk na 1 maart bekend gemaakt, als we weten hoeveel
belangstelling er is.
Nettie Feenstra
Lid OT OPO Noordenveld.
050 4065788
n.feenstra@onderwijs-noordenveld.nl
Nationale voorleesdagen
Van woensdag 23 januari tot en met 2 februari zijn de nationale voorleesdagen. Vandaag zijn de
kinderen op De Marke voorgelezen door de opa’s en oma’s, ouders en leerkrachten.
Het was een leuke ochtend en de kinderen hebben er erg van genoten.
We willen graag alle voorlezers hartelijk bedanken voor hun bijdrage.

ANWB Streetwise
Op 7 februari van half 9 tot 12 uur komt er een spannend verkeersprogramma bij ons op school.
ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool door het oefenen met praktijksituaties beter
om te gaan met het huidige verkeer.
ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen
- Bij Toet toet leren de groepen 1/2b, 1/2c en 2/3 in de speelzaal (aan de Molenweg)
verkeersgeluiden herkennen en oefenen het veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend
met de autogordel in combinatie met het kinderzitje.
- Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in de sporthal de Hullen over veilig oversteken.
Het belang van het dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto
wordt geoefend met een spannende gele elektroauto.
- Hallo auto leren de groepen 5, 6a en 6b over de remweg van een auto en de invloed van
reactietijd op die remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto
en mogen zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een
stoelverhoger komt in deze les aan bod.
- Bij Trapvaardig tenslotte trainen de groepen 7a, 7b en 8 op het schoolplein in praktische
fietsvaardigheid. Er wordt gefietst over een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke
manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op. Zodat ze straks beter voorbereid zijn op
het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.
Let op: De kinderen van de groepen 5 t/m 8 moeten deze dag op de fiets komen. De gymlessen
komen in de ochtend te vervallen.

Grote Gezellige Geniale Geitenwollenclub
OBS De Marke was maanmiddag één Grote Gezellige Geniale Geitenwollenclub!
Ageda Venema kwam namens het populaire sokkenmerk Soxs 'Het Warmste Cadeau van Nederland'
overhandigen aan het personeel.
De Marke was de grote winnaar bij een leuke actie van het merk Soxs en won maar liefst 50 paar
sokken voor de leerkrachten. Na het uitreiken werden ze gelijk even gepast en ze zijn inderdaad
heerlijk warm! Conciërge Anneke, de juffen en meesters zijn blij met de warme verrassing en hebben
voorlopig zeker geen last meer van koude voeten in het tijdelijk onderkomen achter het
Sportcentrum in Roden!

Foto van Erik Brand

Logopedie, wist u dat… ?
Logopedie ook te maken heeft met spieren in en om de mond?
Er zijn heel wat spieren in en om de mond die ervoor zorgen dat je jouw lippen goed kunt sluiten, dat
je goed kunt slikken en goed kunt spreken. Daarnaast bepalen deze spieren voor een groot deel de
vorm van het gezicht, de mond en de stand van de tanden en kiezen. Afwijkende mondgewoonten
als zuiggewoontes (speen-, duim- of vingerzuigen), mondademen, slissen en foutieve slikgewoonten
kunnen het evenwicht tussen deze spieren verstoren. Afwijkende mondgewoonten kunt u bij uw kind
bijvoorbeeld herkennen aan:
- Mijn kind zit regelmatig met zijn mond open
-

Mijn kind heeft moeite met eten en drinken

-

Min kind knoeit veel tijdens het eten en drinken

-

Mijn kind slist

-

De tong van mijn kind is zichtbaar tijdens het

-

Mijn kind duimt nog of zuigt nog op een speen

-

Mijn kind is vaak verkouden

-

Mijn kind krijgt als hij ouder is mogelijk een beugel

spreken

-

De logopedische behandeling richt zich op het afleren van de afwijkende mondgewoonten en
het herstellen van het evenwicht van de spieren in en om de mond. Het afleren van deze
afwijkende mondgewoonten is niet alleen belangrijk voor het goed kunnen sluiten van de
lippen, goed kunnen slikken en spreken, het levert ook een positieve bijdrage aan een goede
ontwikkeling van het gehoor, de gezondheid en het gebit en kan zelfs het dragen van een
beugel mogelijk voorkomen.

Heeft u twijfels of vragen? Neem dan gerust contact op of kom langs bij het logopedisch spreekuur
op dinsdag 4 februari van 08.30 uur tot 09.30 uur in de bieb (nieuwe locatie)
Annemiek Tanja
Logopedist bij Logopedie is leuk
06 - 27 54 00 15

