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AGENDA 
 

18-22 feb Voorjaarsvakantie Alle groepen 

25 feb Vrij ivm verhuizing Gr. 1/2b, 1/2c, 2/3 

4 – 8 mrt Oudergesprekken Alle groepen 

 
ROTS EN WATER 
 

28 feb Rots en Water Gr. 7 

 
VERJAARDAGEN 

16 feb Bas Clement Gr. 1-2b 

22 feb Daniël Pater Gr. 6 

26 feb Senna van der Heide Gr. 8 

26 feb Jesse de Jonge Gr. 4 

26 feb Pieter Mulder Gr. 6-7 

27 feb Mick Vossen Gr. 6 

28 feb Milla Kaa Gr. 6-7 

2 mrt Chris Detmar Gr. 3 
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Oudergesprekken en rapporten 
Zoals eerder gemeld hebben we de Cito toetsen uitgesteld in verband met de verhuizing. Doordat 
deze toetsen zijn uitgesteld verschuiven automatisch ook de oudergesprekken en het rapport. Voor 
ons als leerkrachten is dit een logisch gevolg omdat de toetsen moeten worden geregistreerd en 
geanalyseerd om vervolgens te worden verwerkt in een rapport. Dit heeft helaas nog niet expliciet in 
het schooljournaal gestaan. In de week van 4 t/m 8 maart zijn de oudergesprekken. Op 8 maart 
krijgen de kinderen hun rapport mee.  

Verhuizing verschillende groepen  
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. Gelukkig zijn er inmiddels al meerdere 
aanmeldingen. Hulp is altijd nog welkom! Mocht u voor 
een paar uurtjes willen en kunnen helpen dan horen we dit 
graag middels een mail naar: ov.demarke@gmail.com. Uw 
hulp wordt zeer zeker gewaardeerd! Er wordt om 9.00 uur 
gestart aan de Molenweg en vervolgens om 10.00 uur aan 
de Ceintuurbaan.  
 
 
Extra sportochtend groepen 6/7, 7, 8 
In het vorige schooljournaal is gemeld dat maandag 25 februari de kinderen uit de groepen 6/7, 7 en 
8 een extra sportochtend hebben vanwege de verhuizing. Graag wat extra eten en drinken mee voor 
deze kinderen in verband met de sportieve activiteiten. De overige groepen hebben deze ochtend 
geen gymnastiek.  
 
Acties: 15 maart staking?  
Vorige week hebben we u bericht over de mogelijke actie op 15 maart. Inmiddels hebben meerdere 
collega’s aangegeven deze dag niet te gaan werken. Hierdoor is het niet meer mogelijk om de gehele 
school open te houden. Zelfs op de ochtend hebben we nu geen volledige personele bezetting. Dit 
houdt in dat we noodgedwongen de gehele school moeten sluiten. Via deze weg verzoeken we u als 
ouders en/of verzorgers om deze dag zelf opvang te regelen. Mocht u hier niet toe in staat zijn dan 
zoekt de school naar een eventuele oplossing. Graag dit zo spoedig mogelijk persoonlijk melden bij 
de directeur José Wolters, uiterlijk 8 maart.  
 
Nieuw adres obs De Marke 
Na de voorjaarsvakantie, vanaf 25 februari, heeft de gehele school een nieuw adres.  
Het nieuwe adres is:  
Ceintuurbaan Zuid 6a 
9301 HX Roden 
Ons telefoonnummer blijft ongewijzigd, namelijk: 050-5017434 
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Verkeersveiligheid rondom de school 
De verkeersveiligheid rondom de school blijft een groot aandachtspunt. Samen met de gemeente 
wordt er gekeken naar verschillende mogelijkheden. Er gaat aardig wat verkeer langs sportcentrum 
de Hullen, vooral wanneer de kinderen gebracht en/of gehaald worden. Sportcentrum de Hullen 
vraagt onze medewerking om uw snelheid aan te passen en niet harder te rijden dan 10 km/uur. 
Aangezien we de veiligheid rondom de school zeer belangrijk vinden vragen we hiervoor uw 
medewerking. Samen kunnen we zorgen voor een veilige schoolomgeving.  
 

 
 
Voortgang bouw 
Afgelopen woensdag heeft een grote vrachtwagen proefgereden over de oprit van de school. Helaas 
is gebleken dat de helling van de oprit te steil is. Hierdoor moest de helling worden aangepast met 
rijplaten. Inmiddels kan de vrachtwagen de oprit nu op en kunnen de werkzaamheden aankomende 
vrijdag starten. De units van het speellokaal zullen dan al geplaatst worden. Zaterdag zal de rest van 
de units op de bestaande containers geplaatst worden. Zoals u wellicht heeft opgemerkt staan de 
nieuwe containers al klaar op de parkeerplaats van VV-Roden.  
 
Ingang nieuwe locatie 
Na de voorjaarsvakantie zijn er wijzigingen in het naar binnen en buiten gaan van de leerlingen.  
De kinderen uit de groepen 6, 5, 4, 3 en 2/3 vragen we om de ingang te nemen bij het klimtoestel.  
De kinderen uit de groepen 8, 7, 6/7, 1/2b en 1/2c vragen we, om de drukte te spreiden, om de 
andere ingang, aan de rechterzijde te gebruiken.  
 
Bezoek groep 1/2b, 1/2c en 2/3 aan de nieuw locatie 
Deze week hebben de kinderen van de onderbouw opnieuw even gekeken in de nieuwe school en de 
klas waarin zij komen. Het zal voor de jongsten best wel even wennen zijn, voor hun is het lastig om 
zich voor te stellen dat zij in het nieuwe gebouw komen. We hebben geprobeerd de kinderen zoveel 
mogelijk voor te bereiden. Zo heeft juf Sia een Kraai, die alvast poolshoogte heeft genomen op de 
nieuwe school en in gr 1/2b en 2/3 hebben de kinderen een (tover)verhuisdoos versierd, met daarin 
briefjes wat we allemaal beslist niet mogen vergeten.  
 
Hekwerk voor de school 
Tussen de parkeerplaatsen/Kiss & Ride en het schoolplein staat een hekwerk. Helaas zijn hier de 
afgelopen tijd enkele incidenten mee geweest door het uitstekende gaaswerk. Inmiddels zijn de 
draden de andere kant omgebogen en hopen we dat ongelukjes nu verleden tijd zijn. Mocht u 
desondanks nog uitstekende draden tegenkomen dan horen we dit graag.  
 
Verkoop van oude schoolmaterialen 
Woensdag en donderdag was het speellokaal omgetoverd tot een heuse antiekwinkel. Een grote 
verscheidenheid aan boeken, landkaarten en oude schoolmaterialen waren hier uitgestald. Een groot 
succes met een nog grotere opkomst. Door dit grote succes zijn we voornemens om spoedig nog een 
moment in te plannen. Wanneer hier meer over bekend is laten we u dit weten.  
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Fijne vakantie allemaal!!! 
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