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AGENDA 
 

13 en 14 mei Korfbaltoernooi Gr. 5 t/m 8 

16 mei Disco Gr. 5 t/m 8 

16 mei Spoken Word Gr. 5 

17 mei ABC klassenfoto 8:30-9:30 uur Gr. 2/3  

17 mei ABC klassenfoto 10:30-11:30 uur Gr. 3  

 
TOETS-EN HUISWERKKALENDER 
 

17 mei Natuur & Techniek, H3  Gr. 6/7B 

17 mei Engels blok 3 Gr. 7 

23 mei  Geschiedenis, H4 Gr. 6B 

 
ROTS EN WATER 
 

16 mei 11:15 uur Gr. 8 

16 mei 13:15 uur Gr. 5 

 
VERJAARDAGEN 
 

11 mei Mart Eringa  Gr. 6-7 

11 mei Eva Konneman  Gr. 2-3 

11 mei Floor Meijerink  Gr. 6 

12 mei Benthe Stoker  Gr. 2-3 

14 mei Floor Busscher  Gr. 7 

17 mei Tim Frederiks Gr. 1-2c 

 
 

                                            
 
 
 



Stemming andere schooltijden 
Voor de vakantie heeft u van ons een online formulier ontvangen om te stemmen over een voorstel 
van andere schooltijden. Voor veel ouders kwam dit erg onverwacht omdat de werkgroep 'andere 
schooltijden' vooral achter de schermen aan het werk is geweest en door de plotselinge sluiting van 
de school is er onvoldoende over dit proces gecommuniceerd. Ondanks de geringe communicatie 
heeft de werkgroep samen met de MR besloten om de procedure wel voort te zetten en de mening 
van het team en de ouders te vragen om het voorstel te onderzoeken op haalbaarheid om met 
ingang van het schooljaar 2019/2020 te starten met andere schooltijden.  
Omdat het team positief reageerde op het voorgelegde voorstel is toch besloten om ook de ouders 

te vragen naar hun mening. Dit alles vond plaats in de week voor de meivakantie. We merken dat 

deze stemming veel los maakt bij de ouders. We hechten veel belang aan de mening en zienswijze 

van de ouders. Daarom wordt er momenteel nog nagedacht over een eventuele informatieavond om 

het tijdspad en de procedure te bespreken.  

Voor nu kan er nog tot uiterlijk 10 mei, 19.00 uur gestemd worden voor het huidige voorstel. Op het 
moment van schrijven hebben 124 ouders hun stem al uitgebracht, met de kanttekening dat enkele 
stemmen nog moeten worden verwijderd doordat er binnen een gezin meerdere malen een stem is 
uitgebracht en hierdoor niet aan de voorwaarde is voldaan van één stem per kind. Dit betekent dat 
we ook handmatig nog een telling zullen uitvoeren. Volgende week delen we de uitslag middels het 
schooljournaal.  
 
Informatieavond nieuwbouw De Marke 
Vanuit de gemeente komt op korte termijn een uitnodiging voor een informatieavond omtrent de 
nieuwbouw van de school. Deze uitnodiging is bestemd voor buurtbewoners, ouders- en het 
schoolteam van De Marke. Gedurende deze avond zal de huidige stand van zaken besproken worden 
en de procedure tot aan de nieuwe school. Als team en werkgroep zijn we al voortvarend bezig met 
de nieuwe inrichting en visie van de school. Afgelopen donderdag hadden we een visiesessie met het 
team, twee ouders van de werkgroep nieuwbouw en mogelijke partijen van de kinderopvang. Door 
het bureau "De mevrouwen" was een programma gemaakt waarin we hebben nagedacht over de 
visie op onderwijs en opvang en daarmee samenhangend de inrichting van het nieuw te bouwen 
gebouw. Dit programma van Eisen willen we graag voor de zomervakantie klaar hebben om aan de 
aangestelde architect te overhandigen. 
 
Onderdeel van het ontwikkelen van het Plan van Eisen is dat we als team een moodboard maken met 
foto's waaruit blijkt wat ons aanspreekt op het gebied van sfeer en uitstraling. Met dit moodboard 
hebben we een start gemaakt. Ook willen we hierbij de kinderen en ouders uitnodigen om een eigen 
moodboard te maken. Volgende week hoort u hierover meer.  
 
Uitslag centrale eindcito groep 8 
Deze week hebben we de resultaten van de 
Centrale eindtoets van Cito terug ontvangen. 
Donderdag heeft de leerkracht deze individueel 
met de leerlingen besproken en kregen de 
kinderen hun eigen score mee naar huis. We 
kunnen onwijs trots zijn op de leerlingen van 
groep 8. Eenieder heeft zich samen met alle 
leerkrachten en ondersteuners bijna 8 jaar lang 
fantastisch ingezet. Met als resultaat dat bijna 
iedereen een hogere score of op het niveau van 
zijn of haar leervermogen heeft gehaald. De 
definitieve schoolscore is nog niet bekend, deze krijgt u later van ons te horen. Desondanks zijn we 
nu al erg content met de verkregen resultaten. Goed gedaan knappe koppies van groep 8!  



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 

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.  
 
Jaarlijkse disco-avond 
Donderdagavond 16 mei is er weer de jaarlijkse disco-avond voor de groepen 5 t/m 8. Deze avond 
wordt geheel georganiseerd door de kinderen van groep 8. Wegens ruimtegebrek vindt de disco deze 
keer niet op school plaats maar in de kantine van V.V. Roden. Het feest begint om 18.15 uur en duurt 
tot 20.15 uur. De entree is €1,50 per leerling. De kaarten kunnen vanaf maandag 13 mei gekocht 
worden in het lokaal van groep 8. Enkele kinderen van groep 8 zijn dan van 10.15 uur tot 10.30 uur 
en van 13.00 uur tot 13.15 uur aanwezig om de kaarten te verkopen. 
De disco-avond is altijd reuze gezellig, dus we hopen dat alle kinderen komen. Behalve dat we 
uiteraard gaan discodansen wordt er door verschillende leerlingen een optreden verzorgd en vindt er 
een verloting plaats. De opbrengst van de verloting komt ten goede aan de kinderboerderij te Roden.  
 
Schoolvoetbaltoernooi 
Op woensdag 10 april was het voetbaltoernooi voor meiden. De eerste wedstrijd begon goed en 
hebben we  2-0 gewonnen. We moesten na de wedstrijd een wedstrijd wachten. Toen begon de 
tweede wedstrijd die ging ook weer goed 2-0 gewonnen. We moesten daarna gelijk door naar de 
volgende wedstrijd. Die hebben we weer gewonnen en uiteindelijk hebben we alles gewonnen. 
Daarna kwamen we in de finale, iedereen was super blij! De laatste wedstrijd (finale plaats 1&2) 
moesten we tegen het Valkhof. Het was super spannend! De eerste paar minuten gebeurde er nog 
niks. Daarna schoot Jenthe (groep 8) een bal in de goal! Iedereen was natuurlijk blij en daarna schoot 
Vera (groep 7) raak! Toen was het wachten op de fluit en dat gebeurde kort daarna. We hebben dus 
2-0 gewonnen!! Iedereen was super blij met de prijsuitreiking. We kregen een beker en we mogen 
meedoen aan het Drents kampioenschap. We waren allemaal blij en we gingen met een lach naar 
huis. (: 
 
Een vriendelijke groet van Vera en Milla 

 
 
 



Paasviering en einde meivakantie 
Voor de meivakantie hadden we een 
geweldige paasviering op school. ’s Ochtends 
was de paashaas in de onderbouw terwijl de 
midden- en bovenbouw samen met vele opa’s 
en oma’s gingen “Neuten Schaiten”. Het was 
een prachtig om te zien met hoeveel plezier 
de opa’s, oma’s en de kinderen bezig waren 
op het zonovergoten voorplein.   
Maar het paasfeest van deze dag was nog niet 
voorbij: ’s Avonds kwamen de kinderen op 
hun paasbest op school voor een heus paasdiner. Wat een lekker eten hadden de ouders en de 
kinderen weer gemaakt voor henzelf en hun klasgenoten. Een geweldig alternatief voor het gemiste 
kerstdiner. In de wandelgangen hoorden we zelfs dat dit tijdstip en feest een goede vaste vervanger 
zou kunnen zijn van het oorspronkelijke kerstdiner. Uiteraard gaan we dit nog met de 
oudervereniging en het team bespreken.  
Na deze geweldige dag volgde een welverdiende lange meivakantie. Inmiddels zijn de kinderen en 
leerkrachten weer uitgerust begonnen en zit de eerste schoolweek na de meivakantie er alweer op.                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geraniumactie succesvol verlopen 
Afgelopen woensdag stond de jaarlijkse geraniumactie weer op de agenda. Helaas waren er wat 
logistieke problemen bij de leverancier van de geraniums waardoor ze uiteindelijk pas om 13.00 uur 
op school werden afgeleverd. Gelukkig stonden er veel leerkrachten en ouders klaar om te helpen de 
vrachtwagen te lossen, waarvoor onze hartelijke dank!  
Het was de hele middag een komen en gaan van auto’s (met en zonder aanhanger) om de vele 

geraniums te bezorgen. Gelukkig waren er ook een aantal ouders bereid om nog wat extra hulp te 

beiden bij het bezorgen zodat alle bestellingen op tijd rondgebracht konden worden. 

In totaal hebben de kinderen bijna 5.700 geraniums verkocht, een nieuw record! 

De geraniumactie wordt georganiseerd door de OV en is daarmee ook één van de belangrijkste 

inkomstenbronnen van de OV. Van de opbrengst kunnen we weer leuke activiteiten organiseren voor 

de leerlingen van De Marke. De klassen worden ook beloond voor hun inzet en krijgen 10 cent per 

verkochte geranium om met elkaar iets leuks te kunnen doen. 

We bedanken iedereen voor zijn en/of haar hulp bij deze zeer geslaagde actie! 

 



De beste verkopers per klas zijn dit jaar: 

Groep 1/2 B Bram  

Groep 1/2 C Tim  

Groep 2/3  Milan  

Groep 3 Elia  

Groep 4 Lotte  

Groep 5 Lenthe  

Groep 6 Maryn  

Groep 6/7 Senna  

Groep 7 Enola  

Groep 8  Arjan  

                                             

                                            Enola en Senna ontbreken wegens ziekte op de foto.  
 
Arjan uit groep 8 heeft  de meeste geraniums verkocht van de hele school!! Goed gedaan Arjan. 
 
Rodermarktparade 2019. 
Het thema van de Rodermarktparade is dit jaar Mythes en Legendes. De Marke heeft gekozen voor 
de Hunebed Reuzen. De mythe rond het ontstaan van het mooie gebied tussen Roden en Lieveren, 
en de hunebedden in de omgeving van Roden gaan we op een feestelijke en creatieve wijze 
weergeven op een prachtige wagen. Op 31 maart is het ontwerp gepresenteerd aan alle ouders van 
de kinderen die op de wagen zullen zitten. Tijdens de Meivakantie is het onderstel opgehaald en is er 
al begonnen met de eerste bouwwerkzaamheden op een eigen bouwlocatie bij familie Wilkens in 
Lieveren. Hier worden de eerste laswerkzaamheden gedaan en een begin gemaakt met het frame 
voor de reuzen en de dikke eik van Roden. Vanaf 1 juni zullen we verhuizen naar Familie Noord in 
Lieveren om de wagen verder af te bouwen. We zijn erg blij dat we dit jaar weer een 
eigen bouwlocatie hebben kunnen regelen en gastvrij zijn ontvangen in Lieveren. We zullen in elk 
Schooljournaal tot aan de Rodermarkt een update plaatsen om iedereen van de Marke op de hoogte 
te houden omtrent de wagenbouw. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avond4daagse  
Van dinsdag 21 t/m vrijdag 24 mei wordt dit jaar voor de vijfde keer in Roden de Avond4daagse 
georganiseerd.  
Voor meer informatie klik op de volgende link: 
http://www.avondvierdaagse-roden.nl/ 
 
In de bijlage treft u de digitale flyer ‘De gezonde Avond4daagse’ aan.  
 
Hoera! Noordenveld heeft er nieuwe lezers bij. 
Op 25 mei is er een spetterend Hoera-feest op de Albertsbaan in Roden. 
Met onder andere een voorstelling van het verteltheater: Dr. Proktors Raketpoeder. 
Het is een vertelvoorstelling voor kinderen vanaf 6 jaar. 
Daarnaast zijn er verschillende activiteiten. 
Wees welkom! Het programma duurt van 14:00 uur tot 15:30 uur. (zie flyer) 
 
 

http://www.avondvierdaagse-roden.nl/

