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AGENDA
2 apr
Ma/di/do

Inloop spreekuur logopedie
8.30 - 9.30 uur
Tostiweek

Gr. 8

TOETS-EN HUISWERKKALENDER
12 mrt
13 mrt

Aardrijkskunde + Topo HK 3
Engels HK 2

Gr. 7a/7b
Gr. 8

Rots & Water
Rots & Water

Gr. 7
Gr. 6/7

Ian Wiegers
Yinthe Woudstra
Jessie van Breukelen
Doutzen van der Plaats

Gr. 5
Gr. 5
Gr. 8
Gr. 5

ROTS EN WATER
14 mrt
14 mrt
VERJAARDAGEN
10 mrt
13 mrt
15 mrt
15 mrt

Werkzaamheden in en om de school
Inmiddels wordt er nog flink om de school heen gebouwd; zo hebben we deze week om de school
heen een prachtig hek gekregen, afsluitbare hekken aan weerszijden van het voorplein en zijn ze
momenteel bezig met het aanleggen van een trottoir. Ook zijn er fietsenstallingen bijgeplaatst bij de
andere ingang. Deze plek is bedoeld voor de fietsen van de groepen 1/2b, 1/2c en groep 8.
In de school is ook het één en ander alweer gerepareerd, al zijn er ook werkzaamheden geweest die
helaas weer ongedaan gemaakt moeten worden. Zo hebben de groepen 6 en 8 een verlaagde
wasbak gekregen in de klas in plaats van de bedoelde groepen 1/2. Nee, mensen dit is niet een
vervroegde 1 aprilgrap. Er is ook goed nieuws: de wateraansluiting van de bovenverdieping is
inmiddels gereed, zodat de kinderen nu boven naar het toilet kunnen.
Mededeling aan ouders kinderen groep 2
Na de eerste week in het nieuwe gebouw zijn we al aardig gewend. Aan de ouders van de kinderen
van groep 2 willen we vragen om vanaf maandag afscheid te nemen op de gang. Dit vragen we om de
drukte in het lokaal te beperken.
Open podium
Aankomende woensdag stond het open podium voor de groepen 5 t/m 8 op het programma. Helaas
hebben we momenteel geen geschikte ruimte op school om deze activiteit door te laten gaan. Als
team gaan we nu nadenken hoe we deze activiteit toch plaats kunnen laten vinden op een andere
locatie en een andere datum. Zo hebben de kinderen extra lang de tijd om een spetterend optreden
in te studeren. We zijn erg benieuwd naar de talenten van de kinderen en kijken uit naar het nieuwe
moment!
Afscheid meester Robin
Afgelopen donderdag heeft meester Robin afscheid genomen van de kinderen uit groep 5 en 7. Juf
Renske heeft haar lesgevende taak weer volledig hervat in groep 7. De kinderen en het team hebben
genoten van meester Robin zijn inzet. We hopen hem snel weer op school te zien.
Juf Marije is vanaf volgende week ook op de donderdagen in groep 5 totdat meester Jack deze taak
weer volledig gaat overnemen.
Nieuwe leerlingen
We hebben in februari 2 nieuwe leerlingen mogen begroeten.
Benjamin van der Velde en Robbin Wolters.
Ze zitten allebei in groep 1/2c.
Robbin is een broertje van Milan uit groep 2-3.
We wensen Benjamin en Robbin een fijne tijd toe bij ons op De Marke
Verhuisd
Wout Ongena uit groep 3 en zijn ouders zijn verhuisd.
Tostiweken
Volgende week starten we weer met de tostiweken tijdens de TSO.
Dit is mogelijk op de maandag, dinsdag en donderdag.
We starten met groep 8.

Cultuurmenu Sylphide’s belofte
Op dinsdag 5 maart zijn de groepen 7 en 8 naar de Winsinghof in Roden geweest om een voorstelling
van het Cultuurmenu bij te wonen als afsluiting op de drie danslessen van het klassiek ballet. Het was
een voorstelling in de reeks bewerkingen van klassiekers voor de jeugd gebaseerd op La Sylphide.
Een van 's werelds oudste nog bestaande balletten. Het verhaal gaat over de Schotse boerenzoon
James die zijn verloofde verlaat om achter een luchtgeest (Sylphide) aan te jagen.
TOS-ouderavond
De datum en het tijdstip van de eerder aangekondigde TOS-ouderavond is inmiddels bekend. Deze
informatieve avond is op 27 maart a.s. is op 't Hoge Holt te Roden.
De inloop is vanaf 19.15 uur en om 19.30 uur start de bijeenkomst en zal tot 22.00 uur duren.
Er is eventueel nog plek voor een enkele ouder.
Schoolbibliotheek en Boekenpret
Er is de afgelopen week heel hard gewerkt om alle boeken weer netjes op de juiste plek te krijgen.
We zijn heel dankbaar voor de enorme hulp van Nathalie Mijnheer en Anouk Hofstede.
Dit betekent dat vanaf volgende week de schoolbibliotheek weer open gaat en dat de kinderen van
groep 1 t/m 3 vanaf donderdag 14 maart weer een boekenpretboek mee naar huis kunnen nemen.
Voor het uitlenen van boeken, zowel voor de schoolbibliotheek als de Boekenpret op de
donderdagmorgen, zijn we op zoek naar (groot)ouders die geregeld mee willen helpen.
De openingstijden van de schoolbibliotheek zijn:
Maandag:
13.15 - 14.00 uur
Dinsdag:
14.30 - 15.00 uur
Woensdag:
11.15 - 12.15 uur
Donderdag:
14.30 - 15.00 uur
Vrijdag:
11.00 - 11.45 uur
Voor vragen over de organisatie kunt u terecht bij Nathalie Mijnheer (06-53777188) of bij Ans
Dolsma.

Yoleo motiveert kinderen om wel te lezen!
Vanaf nu kun je bij Yoleo gratis boeken lezen, het enige wat je hiervoor hoeft te hebben is een
lidmaatschap van de bibliotheek. Voor de jeugd is dit lidmaatschap gratis!
Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden met hun neus in de boeken? Door lezen leuk te
maken. Met Yoleo verdien je leespunten die je kunt gebruiken om je virtuele kamer in te richten.
Lezen met Yoleo is ook makkelijk. Doordat de tekst wordt getoond en voorgelezen. Een soort karaoke
dus. Duizenden kinderen maken al met veel plezier gebruik van Yoleo. Nu de kinderen van De Marke
nog!
Kijk op: https://www.yoleo.nl/
Joris vindt boeken helemaal niks. Omdat hij dyslexie heeft, kan hij ook niet zo goed lezen. Maar hij
vindt het wel belangrijk om te oefenen: “Want je hebt het nodig om dingen te leren. En straks in je
baan ook.” Gamen en tegelijkertijd lezen? Op Yoleo.nl maak je (ongemerkt) heel veel leeskilometers
met een online game. Zo is lezen niet alleen leuker, maar ook makkelijker. Voor kinderen van 8 tot 12
jaar.

Voorlezen in het Drents
Afgelopen dinsdag zijn de kinderen uit de groepen 1/2 voorgelezen in het Drents
in het kader van meertmaond streektaolmaond. Ieder jaar komen vrijwilligers van ‘Het huus van de
taol’ bij scholen op bezoek om hun enthousiasme te delen voor de Drenste taal en het voorlezen.
De kinderen hebben net als voorgaande jaren een fijne voorleesochtend gehad.
Zwembad activiteiten De Hullen Roden
In verband met de landelijke stakingsdag in het onderwijs kan iedereen op vrijdag15 maart voor maar
1 euro zwemmen in zwembad De Hullen op de recreatieve uren. Dit is zowel voor jong en oud. De
tijden zijn: 10.30 tot 15.15 uur.
Woensdag 27 maart is er een stormbaan in het zwembad van 14.45 tot 16.00 uur.
Digilab on Tour

