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AGENDA
Ma/di/do
28 mrt
29 mrt
2 apr

Tostiweek
Uitje Westerbork
Cultuurmenu “ik zie, ik zie”
Inloop spreekuur logopedie
8.30 - 9.30 uur

Gr. 6/7
Gr. 8
Gr. 1-2

TOETS-EN HUISWERKKALENDER
26 mrt
28 mrt
2 apr

Natuur en Techniek H3
Geschiedenis H2
Natuur en Techniek H3

Gr. 6a
Gr. 8
Gr. 7

Rots & Water
Rots & Water

Gr. 5
Gr. 6/7

ROTS EN WATER
28 mrt
28 mrt

VERJAARDAGEN
Ivm de staking van 15 maart hebben we vorige week geen schooljournaal gemaakt. We feliciteren
alsnog:
15 mrt
15 mrt
20 mrt
21 mrt
21 mrt

Jessie van Breukelen
Doutzen van der Plaats
Danah Starke
Dieks Kok
Elyne Ubels

Gr. 8
Gr. 5
Gr. 3
Gr. 4
Gr. 5

22 mrt
23 mrt
23 mrt
25 mrt
28 mrt
28 mrt

Silke Westerhof
Leonie Gooijer
Marjan Ploeg
Jantina Noord
Emma Boer
Jesse Woudstra

Gr. 2-3
Gr. 6-7
Gr. 5
Gr. 6-7
Gr. 6

Juf Renate
Momenteel is juf Renate aan het re-integreren op een andere school binnen ons bestuur. Hierbij
laten we u weten dat juf Renate heeft besloten om niet terug te willen keren op De Marke. Haar
vervanging van meester Patrick (groep 6/7) en juf Detty (Intern Begeleider-taak) zal worden
voortgezet tot aan de zomervakantie.
Verkeersexamen in groep 7
Alle scholen in de gemeente Noordenveld doen mee aan het schriftelijk verkeersexamen op
donderdag 4 april 2019. Een paar dagen later, op dinsdag 9 april a.s worden de kinderen uit groep 7
verwacht op de parkeerplaats ‘De Trambaan’ voor het praktijkverkeersexamen. Alle ouders hebben
hier inmiddels meer informatie over gehad van de leerkracht middels een mail. Mocht u deze
informatie gemist hebben graag dit zo spoedig melden bij de eigen leerkracht.
Open podium
Zoals eerder gemeld heeft het tweede Open Podium nog niet plaats gevonden. Als team hebben we
nagedacht over een passende oplossing. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gaan nu per groep een
kort programma vullen en uitvoeren in het speellokaal. Wanneer de uitvoering van uw kind is hoort u
van de betreffende leerkracht. Uiteraard zijn andere belangstellenden ook welkom!
Stenen laten liggen in de borders
De afgelopen tijd hebben we enkele kinderen betrapt met het gooien van stenen tegen elkaar of
tegen het gebouw. Inmiddels hebben we hierdoor zelfs een ‘ster’ in de voordeur. Om te voorkomen
dat er verdere ongelukken ontstaan hebben we afgesproken dat: “Kinderen van de groepen 3 t/m 8
die betrapt worden op stenen gooien blijven twee weken gedurende de pauzetijd binnen. Ook wordt
de schade op het desbetreffende kind verhaald en wordt er contact opgenomen met de
ouder(s)/verzorger(s)”. Alle kinderen zijn hiervan op de hoogte gebracht. ”. Door deze drastische
consequentie verwachten we dat incidenten met stenen voortaan verleden tijd zijn.
E-waste race
Beide groepen 7 gaan meedoen aan het project E-waste (start 20 mei); Iedereen kent het wel, je hebt
nog wat oude elektronica rondslingeren. Een oud telefoontje, kapotte dvd-speler of wekker
bijvoorbeeld. Toch schiet het er iedere keer weer bij in om deze elektronische apparaten, ook wel ewaste genoemd, weg te brengen.
De E-waste Race is een wedstrijd tussen scholen in een regio om zoveel mogelijk elektronisch afval
bij mensen uit de buurt op te halen. Tijdens een E-waste Race kunnen buurtbewoners hun
rondslingerende elektronisch afval aanmelden op een website. Scholieren en buurtbewoners maken
dan een afspraak om het afval thuis op te laten halen. De school scoort hier punten mee die op een
site worden bijgehouden. Na vier weken wordt de winnaar bekend die een schoolreis wint. Zo maakt
de E-waste race het inzamelen van elektronisch afval leuk, leerzaam en gemakkelijk!
Hierover later meer, uiteraard kunt u alvast wat elektronische apparaten verzamelen en/of bewaren.
Schoolreis kleuters
Maandag 15 april a.s. gaan de groepen 1/2b, 1/2 c en 2a op schoolreisje. Met de bus gaan we naar
het “Sprookjeshof” in Zuidlaren en gaan we daar hopelijk weer een fijne dag beleven.
De ouders van de kleutergroepen hebben inmiddels per mail een informatiebrief ontvangen

Koningsspelen en sportdag vrijdag 12 april 2019
Het duurt nog even, maar op vrijdag 12 april worden de Koningsspelen weer georganiseerd voor de
groepen 1 t/m 4 en is er voor de groepen 5 t/m 8 een sportdag.
Voor de onderbouw organiseren we de Koningsspelen op het schoolplein en in het bos, terwijl de
kinderen van groep 5 t/m 8 naar het sportcentrum De Hullen en de sportvelden bij VV-Roden gaan.
Het wordt weer een leuke sportieve dag, waarbij we hulp kunnen gebruiken van een aantal ouders.
Belangrijk om te weten, is dat de sportdag dit jaar geheel rookvrij is.
U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. Binnenkort volgt er meer informatie.
Pasen
Op 18 april gaan we op de Marke weer Pasen vieren.
De kleuters gaan ‘s ochtends met de paashaas op zoek naar paaseitjes op het schoolplein.
De groepen 3 t/m 8 gaan in de ochtend noten schieten. Het noten schieten doen we traditiegetrouw
met de hulp van opa's en oma's. Ook dit jaar rekenen we weer op veel grootouders die kunnen
helpen. Volgende week krijgen de kinderen een briefje mee waarmee de opa's en oma's zich kunnen
opgeven. De kinderen van groep 3 t/m 8 dienen zelf 15 walnoten mee te brengen in een stevige tas,
voorzien van naam. De groepen 3 t/m 8 hebben deze dag geen gym.
Dit jaar vieren we Pasen groter dan anders. Vanaf half 6 is er namelijk een paasdiner voor alle
kinderen omdat het kerstdiner jammer genoeg niet door kon gaan. Te zijner tijd krijgt u meer
informatie over dit paasdiner. Om u en de kinderen tijd te geven om het paasdiner voor te bereiden
hebben wij deze dag een continurooster voor de groepen 5 tot en met 8. Zij zijn deze dag om 2 uur
vrij.
Kennismaken met tennis
Donderdag 28 maart en donderdag 4 april krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 i.p.v. gymles van
hun leerkracht tennisles. Tennisvereniging REO biedt aan onze leerlingen kennis te laten maken met
tennis. Afhankelijk van het weer wordt binnen of buiten gespeeld. De kinderen kunnen gewoon hun
gymkleren dragen met binnen- of buitenschoenen (plus bijlage).
Loopclinics naar aanloop van de Run van Roden
Een aantal van u zal het wellicht niet ontgaan zijn dat de Run van Roden afgelopen jaar niet is
doorgegaan. Komend jaar is de Run van Roden weer terug! En wel op 23 juni 2019!
Het zou natuurlijk geweldig zijn dat we er, net als voorgaande jaren, met elkaar weer een geweldig
evenement van gaan maken.
De Run van Roden bestaat niet alleen uit een scholierenrun. Naast de scholierenrun hebben we een
trimloop, een halve en kwart marathon en de estafetterun.
Wil je beginnen met hardlopen of loop je al een tijdje, maar wil je jezelf verbeteren onder
begeleiding van de trainers van Loopgroep Roden: doe dan mee met de clinics.
Op 11 april starten deze clinics weer, elke donderdagavond van 19.30 tot 20.45 uur, onder
begeleiding van ervaren trainers. We trainen in groepen, beginners en (licht)-gevorderde lopers.
De clinic duurt 10 weken en wordt afgesloten op 13 juni, de donderdag voor de Run van Roden. Het
evenement op 23 juni in Roden waarvoor we getraind hebben. De clinic bestaat uit 10 trainingen
onder begeleiding, een functioneel loop T-shirt, een startbewijs voor de Run van Roden
(persoonsgebonden) en 2 gezellige drankjes! Kosten voor dit alles: 60 euro. Voor vragen kun je
terecht bij Maurice Henssen, mauricehenssen@hotmail.com.

SCOOR EEN ROBOTVOETBALLER!
Op vrijdag 29 maart kan je in Bibliotheek Roden een echt bewegende robotvoetballer maken. Deze
robotvoetballer maak je van verschillende materialen en kan je het rugnummer van je favoriete
voetballer geven.
We starten op 3 verschillende momenten, om 14.00, 15.00 en de laatste groep om 16.00. Wil je
meedoen? Geef je dan op door langs te komen in de bibliotheek of mail naar
info@bibliotheekroden.nl of bel naar 088-0128245. Geef je naam en contactgegevens door en laat
weten op welk tijdstip je komt. Maar let op, Vol=Vol! Deze activiteit is gratis en een lidmaatschap van
de Bibliotheek is niet verplicht.

