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AGENDA
11 feb
14 feb
15 feb
18-22 feb
25 feb

’s ochtends geen gym
Margedag
Margedag
Voorjaarsvakantie
Vrij ivm verhuizing

Alle kinderen vrij
Gr. 1 t/m gr. 4
Alle groepen
Gr. 1/2b, 1/2c, 2/3

TOETS- EN HUISWERKKALENDER
11 feb
27 feb
28 feb
VERJAARDAGEN
13 feb

Aardrijkskunde en topo H3
Aardrijkskunde en topo H2
Geschiedenis H3

Gr. 6a
Gr. 8
Gr. 6b

Daan Westerhof

Gr. 7a

Nieuwe leerlingen
In januari zijn de volgende nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen: In groep 1/2b mochten we
Bram Reinders, Loek Jansen, Bella Zuijderwijk en Caitlin Klinker verwelkomen. In groep 1/2c is Pim
Feiken bijgekomen. Pim is het broertje van Elin uit groep 1/2b. Vera Bruinsma is begonnen groep 6/7.
We wensen Bram, Loek, Bella, Caitlin, Pim en Vera een hele fijne tijd toe bij ons op De Marke!
Gymnastiek maandag 11 februari
Op maandag 11 februari is het jaarlijkse basketbaltoernooi voor de groep 8 leerlingen in de Hullen.
Deze ochtend zal er voor de overige groepen dus geen gymnastiek zijn.
Oudergesprekken
Uiterlijk woensdag 13 februari ontvangen de ouders van de groepsleerkracht een uitnodiging voor de
oudergesprekken. Mocht dit tijdstip u niet passen dan bent u vrij om onderling te ruilen. Wel graag
een bericht naar de leerkracht welke wisselingen hebben plaats gevonden.
Margedag en voorjaarsvakantie
Donderdag 14 februari is er een margedag. Dat betekent dat alle kinderen uit de groepen 1 t/m 8
deze dag vrij zijn. Het team van de school heeft deze ochtend een cursus. Deze gaat over het
analyseren en evalueren van groepsplannen in het (reken)onderwijs. De middag wordt besteed aan
het inpakken van materialen en de aankomende verhuizing op zaterdag 23 februari, maandag 25
februari en dinsdag 26 februari. Volgende week vrijdag 15 februari, zijn de groepen 1 t/m 4 ook vrij.
De voorjaarsvakantie begint voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 hierdoor twee dagen eerder. De
voorjaarsvakantie zelf duurt officieel één week: van 18 t/m 22 februari.
Verhuizing groepen 6/7, 7 en 8
Zaterdag 23 februari organiseren twee ouders, Peter Clement van de Medezeggenschapsraad (MR)
en Wietse Rozema van de Oudervereniging (OV), een verhuismoment om de ingepakte dozen, tafels
en stoelen van de groepen 6/7, 7 en 8 alvast naar de nieuwe lokalen te brengen. Door deze actie
kunnen de verhuizers maandag direct beginnen met de grote kasten te verhuizen van de groepen
6/7, 7 en 8 en vervolgens de materialen van de groepen 1/2b, 1/2c en 2/3. Hierdoor volstaat één
vrije dag voor de groepen 1/2b, 1/2c en 2/3. Vele handen maken licht werk! We hopen daarom dat
een grote groep ouders deze dag komt helpen om de klus snel met elkaar te klaren. Om 10.00 uur
wordt gestart aan de Ceintuurbaan Zuid. Voor de lunch is de verwachting dat de materialen uit de
groepen 6/7, 7 en 8 al in het nieuwe lokaal zijn geplaatst. Mocht u een paar uurtjes willen helpen,
dan horen we dit graag middels een mail naar: ov.demarke@gmail.com. Uw hulp wordt zeer zeker
gewaardeerd!
Extra sportochtend groepen 6/7, 7, 8
Maandag 25 februari hebben de kinderen uit de groepen 6/7, 7 en 8 een extra sportochtend, in
verband met de verhuizing, onder leiding van gymmeester Harry. Graag wat extra eten en drinken
mee voor deze kinderen in verband met de sportieve activiteiten. De overige groepen hebben deze
ochtend geen gymnastiek.
Actie directeuren
Schoolleiders in het primair onderwijs moeten een salaris ontvangen dat past bij hun taken en
verantwoordelijkheden. Nog belangrijker is dat eindelijk eens wordt erkend dat schoolleiders
onderwijskundig leider zijn, een strategische rol hebben en dat het hun taak is de school naar de
toekomst te brengen. “Het is nu nodig, we kunnen niet wachten tot het volgende regeerakkoord.”
Dit was in het kort de boodschap die schoolleiders meegaven aan onderwijswoordvoerders uit de
Tweede Kamer op 30 januari in Nieuwspoort te Den Haag.

Het organiseren van vervanging voor afwezige teamleden kost schoolleiders in toenemende mate
onevenredig veel tijd. Bovendien blijkt er vaak helemaal geen vervanger beschikbaar. Veel
schoolleiders doen vervolgens hun uiterste best om leerlingen niet naar huis te sturen. Ze ervaren
daarbij morele dilemma’s en belasten vaak andere teamleden. Omdat deze situatie niet houdbaar is,
organiseerde de AVS samen met CNV Schoolleiders in de week van 4 tot en met 8 februari de actie
‘#wijschoolleiders niet (te) vervangen’. Zij hebben hun leden in het primair onderwijs opgeroepen om
deze week niet te zoeken naar vervanging van afwezige teamleden. Met deze actie willen zij de
urgentie van het tekort aan schoolleiders benadrukken. Als er geen schoolleiders meer zijn die de
vervanging regelen, wie doet het dan? Schoolleiders verdienen meer erkenning en waardering voor
hun vak. Deze actie is een van de manieren om dit te agenderen.
Deze week heeft de directeur van De Marke niet meegedaan aan deze actie omdat ze de
leerkrachten, ouders en kinderen niet wilde duperen. Had ze hier wel aan meegedaan dan hadden
we in een week tijd in 6 groepen geen leerkracht voor de klas gehad.
Acties: 15 maart staking?
Aan het vorige stukje merkt u dat het behoorlijk rommelt in het basisonderwijs. Want niet alleen
schoolleiders, maar ook leraren willen dat de overheid de problemen oplost die zijn ontstaan door
vele jaren van bezuinigingen en stilstand, met alle gevolgen van dien. De onderwijsbonden voor
leraren hebben daarom een actieweek uitgeroepen voor het onderwijs, van basisschool tot
universiteit. Voor de laatste dag van deze week, 15 maart, is er een landelijke staking uitgeroepen.
Het is nog niet helemaal duidelijk wat er deze dag op De Marke gaat gebeuren. In elk geval hebben al
vijf leerkrachten aangegeven deze dag niet op school aanwezig te zullen zijn. Hiernaast gaan ook
meerdere teamleden staken die deze dag niet werkzaam zijn. De school ondersteunt de doelen van
deze actie en vooral het nijpende tekort in het onderwijs aan vakmensen. Overige teamleden
proberen de lesgevende taken op te vangen. Echter zijn we op dit moment nog naarstig opzoek naar
invallers voor een volledige bezetting op de middag. Mocht dit niet lukken dan zijn we helaas
genoodzaakt om de leerlingen in de groepen 5 t/m 8 toch de middag vrij te geven. De niet stakende
leerkrachten denken nog na over een ludieke actie omdat ze zeker de staking ondersteunen. Wij
houden u op de hoogte.
Streetwise
Donderdagochtend stond in het teken van veiligheid in het verkeer. Deze ochtend hebben de
groepen 1 t/m 8 het programma “Streetwise” van de ANWB gevolgd.
Zo hebben de groepen 1/2b, 1/2c en 2/3 geleerd hoe ze veilig moeten oversteken en waar ze daarbij
op moeten letten. De ANWB-juf Annelied heeft de kinderen verder op het hart gedrukt dat ze de
autogordel niet onder hun armen mogen dragen. Groep 3 en 4 hebben in de sporthal geleerd hoe ze
veilig moeten oversteken. Ze hebben o.a. geleerd dat er tussen geparkeerde auto’s een kijklijn is. En
hebben ze geleerd hoe ze de autogordel moeten gebruiken. Groep 5 en 6 hebben buiten ervaren wat
de remweg van een auto bij 50 km/uur is. En groep 7 en 8 legden met de fiets en een elektrische step
een behendigheidsparcours af. Het was een geslaagde dag.

Verkeersveiligheid
Afgelopen week is de schoolomgeving weer een stukje veiliger gemaakt. Naast de gekleurde paaltjes
zijn ook de twee grote handen verplaatst naar de Ceintuurbaan. Aankomend verkeer wordt nu goed
geattendeerd op de overstekende kinderen.
Vergadering OV
Dinsdag 29 januari 2019 zat de OV voor de derde keer dit schooljaar bij elkaar. We hebben het
Nationaal schoolontbijt en het Sinterklaasfeest geëvalueerd. Het Kerstdiner heeft helaas niet kunnen
plaatsvinden. Hiervoor wordt een passend alternatief bedacht en georganiseerd.
Verder zijn de komende activiteiten besproken: Nationale Pannenkoekendag, Pasen en de
Koningsspelen. In verband met de tijdelijke nieuwe locatie van de school zal per activiteit bekeken
moeten worden of aanpassingen nodig zijn. Voor vragen / opmerkingen, ideeën of aanmeldingen kun
je de OV per mail (OV.demarke@gmail.com) of persoonlijk benaderen.

