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AGENDA
Ma/di/do
2 apr
3 apr
4 apr
4 apr

Tostiweek
Inloop spreekuur logopedie
8.30 - 9.30 uur
Grote rekendag
Tennislessen
Theorie examen verkeer

Gr. 6

Gr. 3 t/m 8
Gr. 7

TOETS-EN HUISWERKKALENDER
2 apr
8 apr
18 apr

Natuur en Techniek H3
Aardrijkskunde H4 en Topo
Natuur en Techniek H3

Gr. 7
Gr. 6a
Gr. 6/7B

Rots en Water

Gr. 8

Sven Kersbergen
Casper Labberton
Metz Dijkmeijer
Julian de Vries

Gr. 8
Gr. 6
Gr. 8
Gr. 6-7

ROTS EN WATER
4 apr

VERJAARDAGEN
30 mrt
30 mrt
31 mrt
3 apr

Schoolreizen
Het schoolreisseizoen zit er weer aan te komen. Dit brengt echter ook extra kosten met zich mee voor
de ouders. Voor de schoolreizen krijgen de ouders een aparte factuur. De kosten van de verschillende
schoolreizen zijn:
Groepen 1/2

€ 23,00 (1 dag schoolreis)

Groepen 3/4

€ 35,00 (1 dag schoolreis)

Groep 5

€ 35,00 (1 dag schoolreis)

Groepen 6/7

€ 52,50 (2 dagen schoolreis)

Groepen 8

€ 90,00 (3 dagen schoolreis)

Dit bedrag wordt niet betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. We bieden ouders de kans om de
schoolreisgelden voor meerdaagse schoolreizen verspreid over twee periodes te betalen. Mocht de
betaling niet mogelijk zijn dan kunt u contact opnemen met de directeur om samen te kijken of er een
andere oplossing gevonden kan worden. Vanuit de groep krijgt u een seintje met het verzoek wanneer
u wordt verzocht om het schoolreisgeld te betalen.
Schoolreis Groep 6/7b, 6a en 7a
Op 21 t/m 24 mei gaan de groepen 6/7b, 6a en 7a achtereenvolgens op schoolreis naar Bakkeveen.
We willen de ouders van de kinderen in deze groepen vragen of ze de bijdrage voor hun kind(eren)
z.s.m. willen overmaken op de hieronder genoemde schoolreisrekening. Wilt u dit doen onder
vermelding van: de groep (6/7b, 6a of 7a) en de voor- en achternaam van uw kind.
Groep 6/7b, 6a of 7a

€ 52,50 NL52 RABO 0316477818 / OBS DE MARKE IZ SCHOOLREIZEN

Noten schieten op donderdagochtend 18 april
Op donderdag 18 april a.s. willen we weer gaan noten
schieten met de kinderen van groep 3 t/m 8. Het noten
schieten doen we al vele jaren met de hulp van de opa’s en
oma’s. Ook dit jaar rekenen we weer op veel grootouders die
kunnen helpen bij hun kleinkinderen.
Opa’s en oma’s die willen helpen bij het nootjes schieten
vragen we dan om 09.45 uur op school te komen.
Onder het genot van een kopje koffie worden daar dan de
spelregels uitgelegd, waarna we vanaf 10.15 een uurtje gaan
spelen.
Graag willen we weten op hoeveel hulp we kunnen rekenen. Wilt u het briefje in de bijlage invullen
en volgende week meegeven naar school?
Tennis Groep 3
Het tennis was leuk.
We hebben veen gedaan.
De lirlaar was aardig.
We hebben veel geleerd.
We hebenn veel reegenboogen en we hebben veel geel en groen teams.

Liefs Nathalie, Isis, Ella en Elin
Geraniumactie weer van START
Uiterlijk aanstaande maandag krijgen de kinderen weer de jaarlijkse formulieren voor de
geraniumactie mee.
Alle kinderen krijgen een formulier mee voor thuis, bestemd voor de verkoop aan familie, vrienden
en bekenden.
Daarnaast krijgen de kinderen van groep 5 t/m 8 ook een lijst mee voor één of meerdere straten (zo
veel mogelijk in de eigen omgeving) en een instructie.
Ze hebben twee weken om de geraniums te verkopen. Op 15 april moeten de lijsten weer worden
ingeleverd bij de leerkracht.
Uw hulp is nodig
We rekenen weer op uw hulp bij het bezorgen van de geraniums op woensdag 8 mei!
Vergeet dus niet om de keuze voor hulp op het formulier aan te geven. Bezorgen kan tussen 13.00 en
20.30 uur. Het kost ongeveer een uur. De meeste kinderen vinden een rondje door de eigen buurt
vaak erg leuk en kunnen goed helpen!
Opmerkingen kunt u op het formulier vermelden; we houden er dan rekening mee.
Met vele handen is het voor iedereen goed te doen.

We gaan er van uit dat de verkoop weer een groot succes wordt zodat we met de opbrengst weer
mooie dingen kunnen doen voor de kinderen! Een deel van de opbrengst per klas mag door de
kinderen zelf gebruikt worden om er met de hele klas iets leuks van te gaan doen!
Het Geraniumcomité
Nieuwe leerlingen
In maart zijn er twee nieuwe leerlingen bijgekomen in groep 1/2c.
Het zijn Jens Zeijlmaker en Lisa Rijpma.
We wensen Jens en Lisa een fijne tijd toe bij ons op De Marke!!!
Een brug
Deze week hebben we een brug gekregen waarmee de kinderen vanaf het schoolplein gemakkelijk
het bos in kunnen. Uiteraard zit hier nog wel een hekwerk met doorgang voor, de sleutels worden
door de leerkrachten beheerd. Met dank aan de vader van Marko en Niko Willems uit de
kleutergroepen; wat een geweldig initiatief, erg fijn deze betrokkenheid!

De Grote Rekendag
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in
Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in teken staat van rekenen. En dan niet
gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je
werkboek!
De Grote Rekendag vindt dit jaar plaats op woensdag 3 april 2019, het thema is ‘Uit verhouding’.
Kinderen verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet kloppen. Daarvan zijn er genoeg.
Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor een snackbar. Het verkennen van dergelijke
situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen van
de ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want
zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: Het maakt rekenen leuk!
De kinderen mogen op woensdag 3 april uit verhouding gekleed naar school. Denk hierbij aan een te
klein hoedje op het hoofd of een te grote trui dragen.

Rekendag kleuters
In verband met de rekendag op woensdag 3 april mogen alle kleuters deze dag een knuffel
meenemen. Tevens vragen wij hulp van 8 ouders. Wie kan ons van 9 uur tot 10.30 uur helpen bij de
rekenactiviteiten? Graag doorgeven aan Sia of Karin.
Logopedie & lezen en spellen
Wist u dat een logopedist ook hulp kan bieden bij lees- en spellingsproblemen en dyslexie?
Moeilijkheden met lezen en spellen kan problemen geven met veel schoolse taken. Denk hierbij niet
alleen aan lezen en spellen, maar bijvoorbeeld ook aan begrijpend lezen, rekenen, geschiedenis en
zelfs het achterblijven van de woordenschat. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1 op de 10 kinderen
een vorm van lees- en/of spellingsproblemen heeft. Een ernstige vorm hiervan is dyslexie en komt bij
ongeveer 5% van de kinderen voor. Niet ieder kind met lees- en/of spellingsproblemen heeft dus
dyslexie. Of er sprake is van dyslexie kan pas worden vastgesteld na uitgebreid onderzoek nadat er
op de CITO-toets meerdere malen onvoldoende is gescoord ondanks extra en intensieve begeleiding
vanuit school.
Kinderen met lees- en spellingsproblemen hebben baat bij extra ondersteuning. Ook begeleiding van
een logopedist kan wenselijk zijn. Het leren lezen en spellen hangt nauw samen met de spraak- en
taalontwikkeling. In de meeste gevallen heeft de problematiek te maken met aspecten van
taalverwerking, zoals het leren van klanken en de klankregels. Een logopedist is (ook) specialist op
het gebied van taal, klanken, klankherkenning en klankregels. De logopedist kan al in een vroeg
stadium begeleiding en hulp bieden, denk hierbij aan het leren rijmen, herkennen van letters en het
hakken en plakken van woorden. Goede begeleiding in een vroeg stadium kan dyslexie niet
voorkomen maar de uitingsvorm ervan wel verkleinen.

Heeft uw kind moeite met het lezen en/of spellen en wilt u weten wat u kunt doen om hem/haar te
helpen? Of wilt u weten welke hulp de logopedist kan bieden met betrekking tot lees- en
spellingsproblemen? Kom dan gerust langs bij het inloopspreekuur op dinsdag 2 april van 08.30 uur
tot 09.30 uur in de bieb.
Annemiek Tanja, Logopedist bij Logopedie is leuk (06 – 27 54 00 15)
Vaccinatie
Ieder jaar krijgen de kinderen in het jaar dat ze negen
worden de RVP-vaccinaties DTP (Difterie, Tetanus en
Polio) en BMR (Bof Mazelen en Rode Hond)
aangeboden. Alle kinderen uit het geboortejaar 2010
hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor het
halen van de DTP/BMR-vaccinatie.
Informatie
Wilt u meer weten over het Rijksvaccinatieprogramma
dan kunt u terecht op https://www.rivm.nl/vaccinaties
Heeft u vragen voor GGD Drenthe? U kunt ons bereiken via 088-246 0 246 (werkdagen van 08.0017.00 uur) en jgzadministratie@ggddrenthe.nl.
Kinderyoga
Vrijdag 5 april is een extra bijzondere dag. Wereld kinderyoga dag… Op deze dag hebben we als extra
activiteit de “5-minute-a-day yoga routine”. In mijn lessen heb ik ruimte voor maximaal 10 kinderen.
Dus VOL is ook echt VOL. Opgeven kan via mijn site.
Waarom Yoga? Yoga doe je, omdat je het leuk vindt! Kinderen leren veel te bewegen en heel stil te
zijn, zich te ontspannen en zich prettig te voelen in hun lijf. Yoga is niet speciaal voor drukke kinderen
of onzekere kinderen, hoewel ze er wel baat bij kunnen hebben. Yoga is voor iedereen.
Hoe ziet de les eruit? Iedere les duurt een uur en heeft een thema, die de rode draad vormt voor de
oefeningen en de spelletjes. Dit kan een verhaal of een sprookje zijn een thema uit de natuur of een
reis. De lesopbouw? Elke les is opgebouwd met dezelfde bouwstenen. Gronden, opwarmen,
houdingen, samenspel, ademen en mediteren.
Namasté Anouk Noukadekinderyogajuf.jouwweb.nl

