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AGENDA
17 juni
19 juni

Pieter Roelf concert
Peanutbaltoernooi

Gr. 7a en 8
Gr. 8

TOETS-EN HUISWERKKALENDER
17 juni
Toets Aardrijkskunde Blok 5
18 juni
Toets Aardrijkskunde
20 juni
Toets Geschiedenis H4
25 juni
Toets Aardrijkskunde + Topo H5

Gr. 6
Gr. 8
Gr.7a+7b
Gr.7a+7b

VERJAARDAGEN
15 juni
16 juni
18 juni
19 juni
20 juni

Gr. 6-7
Gr. 8
Gr. 4
Gr. 1-2c
Gr. 4

Nino
Reuben
Lauren
Britt
Lotte

Nieuwbouw
Afgelopen week is de werkgroep nieuwbouw weer bij elkaar gekomen onder leiding van Annet de
Rooy van het adviesbureau 'De Mevrouwen'. Er zijn wensen uitgesproken die passen in de visie van
onze nieuwe school. Hierbij zien we kansen in het ontwikkelen van de talenten van de kinderen. Zo
hebben we o.a. gepraat over een grote keuken en een denk- en doe lokaal. Dit laatst genoemde
lokaal kan gebruikt worden voor bv. muziek, dans, drama, kunstzinnige vorming en techniek. Een
hoop wensen zijn kenbaar gemaakt. Toch blijft het ook erg lastig om keuzes te maken aangezien we
maar een beperkt aantal vierkante meters krijgen toegewezen. Ook moeten er keuzes worden
gemaakt voor de toekomst, maar hoe ziet het onderwijs er over twintig jaar eigenlijk uit: wel of geen
klaslokalen, leerpleinen of.... Een eerste concept wordt nu opgesteld door 'De Mevrouwen' , daarna
wordt dit concept nog met de werkgroep en het schoolteam van De Marke besproken. Hierna
volgen eventuele aanpassingen en is de verwachting dat het definitieve document na de
zomervakantie klaar is om te bespreken met de architect. In de school hangen `moodboards` waar
we graag nog de input van de kinderen en ouders op terug zien. Vol verwachting zien we graag uw
ideeën of die van uw kind (eren) tegemoet.
E-waste race
Groep 7a en 7b zijn momenteel druk in de weer met het inzamelen van E-waste (elektronisch afval).
Dit geldt natuurlijk voor alle 9 groepen die in de gemeente Noordenveld aan deze race meedoen.
Hieronder de huidige tussenstand:

We staan in de tussenstand dus op de 4e plaats. We hopen de komende
week nog een hoop E-waste in te zamelen, want we maken kans op een
schoolreis naar Nemo! Heeft u nog E-waste thuis? Neem het voor ons
mee. Het E-waste kan t/m donderdag 20 juni worden ingeleverd bij het
lokaal van groep 7.
Alvast bedankt!

Bouw Praalwagen Rodermarktparade
Afgelopen week is er weer veel gedaan. Er is
flink wat laswerk verricht en een bar
gemaakt van wat pallets en planken. Zo kan
er aan het eind van iedere bouwavond aan
de bar geëvalueerd worden.
De kledinggroep is druk bezig geweest met
het uitwerken van de typetjes die op de
wagen komen: reuzen en hulpjes van de
reuzen, Schotse Hooglanders, hertjes,
toeristen en een verliefd stelletje . Van de
meeste kinderen zijn de maten inmiddels
bekend dus konden er koppeltjes gemaakt
worden van de kinderen die `s middags en
`s avonds het zelfde dragen. De stoffen zijn
grotendeels uitgezocht en worden besteld
zodat iedereen kan starten met het maken
van de kostuums.

Gezocht!!
Een aantal medewerkers van het schooljournaal heeft te kennen
gegeven na de zomervakantie niet meer beschikbaar te zijn. Daarom
zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Lijkt het je leuk om een
aantal keer per jaar op vrijdagochtend onder het genot van een kopje
koffie/thee een redactionele bijdrage te leveren aan het
Schooljournaal, laat het dan weten! Opgave via WhatsApp bij Mieke
Blom (06-57312319) of Tineke Ubels (06-15582035).

Logopedie en stem
Onze stem gebruiken we dagelijks. We hebben onze stem nodig om te kunnen communiceren,
maar gebruiken wij bijvoorbeeld ook bij het lachen, huilen, roepen en hoesten. Ook kinderen zijn
dagelijks volop bezig met hun stem. Ze schreeuwen, gillen en roepen bijvoorbeeld naar elkaar op het
plein op school. Wanneer kinderen dit veelvuldig (en op een verkeerde manier) doen kan er een pijn
of kriebel in de keel ontstaan. Ook kan de stem hees of schor worden, de stem klinkt dan niet meer
helder.
Hees- of schorheid komt bij iedereen wel eens voor, bijvoorbeeld tijdens een verkoudheid of na een
feestje. Als de stem daarna voldoende tot rust komt gaat de heesheid meestal binnen enkele dagen
weer over. Op het moment dat de stemklachten langere tijd aanhouden of vaker voor/terugkomen is
het verstandig om de oorzaak hiervan te achterhalen.
Bij kinderen ontstaat hees- of schorheid in de meeste gevallen door verkeerd stemgebruik of een
overbelasting van de stem. Dit kan komen door vaak en hard te schreeuwen, veel keelschrapen, hard
te spreken, uiten van heftige emoties en te vaak 'gekke' stemmetjes nadoen. Naast verkeerd
stemgebruik en/of stemmisbruik kunnen stemklachten ook veroorzaakt worden door allergie,
medicatie, stress en keel-, neus- en oorproblemen. Stemklachten kunnen een slechtere
verstaanbaarheid of vermoeidheid na lang spreken tot gevolg hebben. Ook kunnen de stembanden
blijvende schade oplopen.

Stemklachten bij uw kind voorkomen of verminderen? Denk dan eens aan de volgende stemtips:
- Gil of schreeuw zo min mogelijk
- Zorg voor een rustige omgeving zodat uw kind zijn/haar stem niet hoeft te verheffen
- Maak zo min mogelijk gekke geluiden
- Neem een slokje water of zuig op een dropje bij kriebel in de keel

Heeft u twijfels over het stemgeluid van uw kind? Vraagt u zich af of uw kind zijn/haar stem goed
gebruikt? Of wilt u meer stemtips? Neem dan gerust contact op met de logopedist: Annemiek Tanja,
Logopedist bij Logopedie is leuk (06 – 27 54 00 15).
Festival Roden Proeft
Stichting Proeft Noordenveld en Zakenkring Roden organiseren dit jaar voor de 3de keer Festival
Roden Proeft. Op zaterdag 6 juli zal de Albertsbaan omgebouwd worden tot een waar Festival decor
met diverse artiesten. In de week voorafgaand aan het Festival vindt het voorprogramma plaats met
diverse activiteiten voor jong en ouder (de kinderen ontvangen hiervan nog een flyer).
In het voorprogramma wordt ook aandacht besteed aan de jeugd en wel te verstaan met een
Vlogwedstrijd: "Tap een mop in een Vlog". Ben jij 14 jaar of jonger en ken je een goede mop? Stuur
'm op in een vlog. Maak een vlog! Vertel in de vlog je voornaam en daarna je mop. Stuur het filmpje
naar info@rodenproeft.nl. Vraag gerust je ouders je te helpen. Tijdens het Festival Roden Proeft op 6
juli 2019 wordt er tussen 14.00 en 16.00 uur de winnaar bekend gemaakt!

