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AGENDA 
 

4 – 8 mrt Oudergesprekken Alle groepen 

5 mrt Sylphide’s belofte (Winsinghhof) Gr. 7 en 8 

8 mrt Rapport mee Gr. 3-8 

 
TOETS-EN HUISWERKKALENDER 
 

5 mrt Geschiedenis  Blok 2 Gr. 5 

7 mrt Geschiedenis HK3  Gr. 6a, 7a/7b 

12 mrt Aardrijkskunde + Topo HK 3 Gr. 7a/7b 

13 mrt Engels HK 2 Gr. 8 

 
ROTS EN WATER 
 

7 mrt Rots & Water Yvette Gr. 7 

7 mrt Rots & Water Ankie Gr. 6/7 

 
VERJAARDAGEN 

6 mrt Fenna Detmar  Gr. 1-2b 

6 mrt Enola Koenes  Gr. 7 

8 mrt Rens Boer Gr. 1-2c 

8 mrt Ninthe Kooistra  Gr. 6 
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Volledige school aan de Ceintuurbaan 
Zoals u vast al heeft vernomen is er gedurende de 
vakantie hard gewerkt aan de Ceintuurbaan Zuid. 
Inmiddels zijn er verschillende units bovenop het 
bestaande gebouw geplaatst en zelfs een heus 
speellokaal. De gehele tijdelijke school is nu compleet. 
Afgelopen zaterdag hebben een grote groep ouders en 
teamleden de meeste materialen van de groepen 6/7, 
7 en 8 naar boven verplaatst. Ook zijn bijna alle spullen 
van de groepen 1/2b, 1/2c en 2/3 van de Molenweg 
deze dag al in de nieuwe lokalen aan de Ceintuurbaan 
geplaatst. Wat geweldig dat zoveel ouders en kinderen 
hebben geholpen en hoeveel werk er deze ochtend is verzet! Hiervoor nogmaals onze dank en in het 
speciaal voor RomaTrans. De leerkrachten van de genoemde groepen konden hierdoor direct 
beginnen met het inrichten van hun nieuwe lokaal. Toch bleek dit nog een hele klus en werden er de 
eerste twee dagen van de week met man en macht gewerkt om de school weer toonbaar te krijgen.  
  
Sinds afgelopen dinsdag zijn alle leerlingen van De Marke weer samen op één locatie. Wat fijn dat de 
gehele school weer bij elkaar is. Men is nu nog bezig een hek om de school te plaatsen, moet de 
watervoorziening op de bovenverdieping nog worden aangelegd en zijn er verschillende kleine 
mankementen die nog moeten worden verholpen. Ondanks deze gebreken zijn we erg tevreden en 
trots op onze gerealiseerde school op deze prachtige locatie.  
   
Verkeerssituatie rondom de school  
In voorgaande schooljournalen hebben we aangegeven dat de verkeersveiligheid momenteel een 
aandachtspunt blijft. Inmiddels is ook de onderbouw gehuisvest aan de Ceintuurbaan en maken we 
ons extra zorgen om de verkeersveiligheid van deze (jonge) kinderen. Met de gemeente hebben we 
hier voor de vakantie  al goed naar gekeken en is het volgende plan ontstaan: 

 Het principe dat kinderen met de fiets aan de hand over 
het schoolplein moeten lopen blijft overeind. Wel is 
het hierbij belangrijk dat de wachtende ouders met de 
fiets op een andere plek gaan staan dan bij de uitgang 
van het hek van het plein, omdat nu onbedoeld de 
uitgang wordt geblokkeerd. Het voorstel is om dit bij 
de containerplek te doen.  

 Knelpunten zijn er vooral op de parkeerplaats zelf: daar 
moeten we fietsers vanuit beide richtingen mijden. Er 
ontstaan nu gevaarlijk situaties door achteruitrijdende 
auto’s. We willen automobilisten daarom ook met 
klem verzoeken zoveel mogelijk de auto te parkeren op de eerste parkeerplaats naast de 
ingang van sporthal ‘’De Hullen”.  

 Er wordt nog een trottoir aangelegd tussen het hek en de parkeerplaatsen zodat kinderen na 
het uitstappen bij ‘the kiss and ride’- zone veilig via een trottoir naar de ingang van het 
schoolplein kunnen lopen. Dit werkt helaas alleen voor de parkeerplaatsen aan de 
schoolzijde.  

Met deze maatregelen verwachten we een veiligere schoolomgeving.  
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Open huis 
Vrijdagmorgen, 1 maart, hebben tientallen ouders, grootouders en 
andere belangstellenden onze nieuwe locatie kunnen bekijken. De 
lichte lokalen, de ruime gangen, het grote speellokaal en de twee 
pleinen buiten, geeft de leerlingen en de leerkrachten veel energie 
voor de komende tijd. Nieuw is dat we een bovenverdieping hebben en 
daar is ook de directiekamer te vinden.  
Wij, als team, waarderen het zeer dat er zoveel belangstelling was.  
 
 
 
Staking 15 maart 
Voor de voorjaarsvakantie hebben we u bericht over een mogelijke staking op 15 maart. Deze dag 
gaan personeelsleden in alle onderwijssectoren staken. Ook in het primair onderwijs leggen 
medewerkers het werk neer. 

Inmiddels hebben meerdere collega's aangegeven 15 maart niet te gaan werken. Hierdoor is het niet 
meer mogelijk om de school open te houden. 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. Indien u problemen heeft met het organiseren van opvang voor uw kind/kinderen, dan kunt 
u contact opnemen met de lokale kinderopvangorganisaties. Zij zijn op de hoogte van het feit dat er 
gestaakt wordt. Mocht u niet in staat zijn om opvang te organiseren dan zoekt de school naar een 
eventuele oplossing. Graag dit zo spoedig mogelijk persoonlijk melden bij de directeur, uiterlijk 8 
maart. 

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het 
stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. 
Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. 
De staking van 15 maart is niet een op de werkgever 
gerichte staking, maar een politieke staking. Vakbonden en 
werknemers hanteren dan het middel van staking om druk 
uit te oefenen op de politiek.  

Vakbonden AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv roepen op tot een staking op vrijdag 15 
maart voor alle onderwijssectoren, van het primair onderwijs tot universiteit. De staking maakt 
onderdeel uit van de actieweek die wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 
maart op het Malieveld in Den Haag. De AOb, FNV en FvOv vinden dat er in alle sectoren meer geld 
moet komen voor verbetering van de salarissen. Daarnaast eisen de vakbonden dat er geld 
vrijgemaakt wordt om de werkdruk te verlagen. Andere vakbonden in het primair onderwijs, CNV 
Onderwijs en AVS, doen mee aan de actieweek maar ondersteunen de staking niet. 

Rapport 
De kinderen krijgen volgende week het rapport 
mee naar huis. Het rapport voor groep 3 t/m 8 ziet 
er vanaf deze periode anders uit. De rapporten 
worden digitaal gemaakt en zullen een ander 
uiterlijk hebben. De onderdelen die op het rapport 
staan, zijn nog hetzelfde als eerst. De scores van de 
Cito-toetsen staan niet meer op het rapport zelf, 
maar worden in grafieken weergeven die los zijn 
toegevoegd. 
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Schurft op school 
Momenteel heerst er in groep 6/7 schurft. Schurft (scabiës) in het kort: Schurft is een besmettelijke 
huidziekte. Mensen krijgen het door de schurftmijt. Dit is een klein beestje dat met het blote oog niet 
te zien is. De mijt graaft gangetjes in de huid en legt daar eitjes. 
 
De klachten kunnen zijn: 
 Jeuk die steeds erger wordt. Iemand kan overal op het lichaam jeuk krijgen, vooral als het warm is 

en ’s nachts. 
 Blaasjes en rode bultjes, bijvoorbeeld tussen de vingers, op de polsen en voeten. Soms zijn de 

gangetjes te zien die de mijt gegraven heeft. Het lijken dan rode streepjes. 
 Kinderen tot 4 jaar kunnen ook jeuk en bultjes op het hoofd krijgen. 
Krijgt iemand voor het eerst schurft? Dan is de tijd tussen besmet raken en klachten krijgen 2 tot 6 
weken. Als iemand daarna weer besmet raakt, begint de jeuk al na een paar dagen. 
Iemand met schurft is besmettelijk zolang er mijten en eitjes van mijten in de huid zitten. 
U kunt besmet raken door meer dan 15 minuten contact met de huid van iemand die schurft heeft. 
Dit kan: 
 als u een besmet iemand helpt met wassen en aankleden 
 als u in één bed slaapt met iemand die besmet is 
 als u kleding, verkleedkleren of knuffels van een besmet persoon gebruikt. 
Wordt iemand behandeld tegen schurft? Dan is hij 12 uur na de behandeling niet meer besmettelijk. 
Iedereen kan schurft krijgen. Iemand kan vaker schurft krijgen. 
Sommige mensen kunnen een ergere vorm van schurft krijgen, bijvoorbeeld mensen met een minder 
goede gezondheid. Er is geen inenting en er zijn geen medicijnen om niet besmet te raken met 
schurft. 
U kunt wel op het volgende letten: 
 Gebruik geen ongewassen kleding of beddengoed van een ander 
 Geen lichamelijk contact met iemand die schurft heeft 
 
Schurft kan goed worden behandeld. Dat gebeurt met tabletten of een crème. Het recept voor deze 
medicijnen moet door een arts worden geschreven. 
Mensen die besmet kunnen zijn, moeten ook worden behandeld. Zelfs als ze geen klachten hebben. 
Alle mensen in een gezin moeten op dezelfde dag worden behandeld. 
Verder is het belangrijk dat kleren en beddengoed goed worden gewassen. 
Heeft u vragen over alles wat u moet doen? Dan kunt u ook met de GGD Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst bellen. De GGD kan u vertellen wat u precies moet doen. 
Denkt u dat u of iemand in uw gezin schurft heeft? Overleg dan met uw huisarts. 
 
Mensen kunnen na de behandeling weer naar een kindercentrum, school of het werk. 
Heeft uw kind schurft? Vertel het dan aan de pedagogisch medewerker of de leerkracht. Zij kunnen 
in overleg met de GGD andere ouders informeren. Ouders kunnen dan letten op de klachten van 
schurft bij hun kind. Soms zijn extra maatregelen op het kindercentrum of de school nodig. Vraag het 
de GGD-afdeling Infectieziekten of de huisarts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Woordenschat stimuleren: waarom en hoe? 
De woordenschat van een kind is erg belangrijk. Met ‘woordenschat’ worden alle woorden bedoeld 
die het kind actief (zelf gebruikt) en passief (begrijpt) kent. Na de geboorte komen kinderen al direct 
in aanraking met woorden, de ontwikkeling van de woordenschat begint. Het ontwikkelen en 
stimuleren van een goede woordenschat is van belang 
voor onze taalontwikkeling, het 
spreken/communiceren, luisteren, schrijven en 
(begrijpend) lezen. Een goede woordenschat vormt dus 
een belangrijke basis voor de schoolloopbaan, maar 
levert ook een bijdrage aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen.  
Alles wat wij dagelijks doen zijn dingen waar kinderen 
veel van kunnen leren en qua woordenschat enorm veel 
van kunnen opsteken. Een taalrijke omgeving is hierbij 
dus van belang. Het leuke nieuws is dat u als ouder een 
taalrijke omgeving kunt creëren en dus kunt bijdragen aan het ontwikkelen en stimuleren van een 
goede woordenschat van uw kind. Een aantal voorbeelden: 

- Vertel wat u doet bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen  
- Benoem alles wat u tegenkomt.  
- Speel spelletjes met uw kind waarbij jullie veel kunnen praten/vertellen. 
- Zeg rijmpjes op, zing liedjes en lees samen boeken. Herhaal dit regelmatig, kinderen leren 

van herhaling.  
- Zet boeken op verschillende plekken in huis. 
- Bedenk samen met uw kind een leuke activiteit om te doen, bijvoorbeeld knutselen. Bedenk 

samen wat je allemaal nodig hebt en waarom. Laat uw kind bedenken wat jullie gaan maken 
en hoe het eruit moet komen te zien. Laat uw kind het voortouw nemen en laat hem/haar 
vrij in zijn/haar ideeën.  

 
Tot slot, geef complimenten en heb plezier. Dan blijven de leermomenten het beste hangen.  
 
Heeft uw vragen over de woordenschatontwikkeling/taalontwikkeling van uw kind? Of wilt u meer 
tips om de woordenschat van uw kind te vergroten? Kom dan gerust langs bij het inloopspreekuur op 
dinsdag 5 maart van 08.30 uur tot 09.30 uur in de bieb. 
Tot dan! 
 
Annemiek Tanja 
Logopedist bij Logopedie is leuk 
06 – 27 54 00 15 
 
Even voorstellen  
Mijn naam is Paul Cossee en studeer Pabo aan de Hanze Hogeschool in Groningen. 
Begin dit jaar heb ik stage gelopen op de maandag en dinsdag in groep 7 bij juf Yvette. 
Op 11 februari ben ik begonnen met mijn afstudeerstage. Deze stage loop ik op de 
maandag, dinsdag en woensdag bij juf Ingrid in groep 6. Ik blijf in deze groep tot 5 juni.  
Voordat ik aan de Pabo ben begonnen heb ik de opleiding CIOS gedaan in Heereveen. 
Hier heb ik mijn diploma’s behaald voor buitensport instructeur, zwemonderwijzer 
bevoegd om zwemles ABC te geven en docent weerbaarheid in het basisonderwijs.  
Dit is het laatste jaar van mijn studie en ik kan niet wachten om volledig voor de klas te 
staan. Ik hoop de leerlingen op een leuke en prettige manier zoveel mogelijke te leren.  
Met vriendelijke groet, Paul Cossee  
 
 


