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Informatief bulletin voor ouders/verzorgers van de Markeschool.  Hierin wordt alle informatie 
opgenomen van de schoolleiding, de AC, de MR, commissies enz. voor zover zij op dat moment 

mededelingen hebben.  
 

Markeschool - Middendorp 32 -7754 MB Wachtum - tel. 0524 552206 - email: info@markeschool.nl 

datum:  26 maart 2021 

 

Coronatijd op de Markeschool 
Door de nieuwe regels mogen leerlingen die verkouden zijn en/of andere klachten hebben niet naar 
school tot dat ze 24 uur klachtenvrij zijn of negatief getest zijn. De afgelopen week leverde dat  
bijzondere momenten op.  Soms maar één leerling in een groep, dat is best een beetje bijzonder.  
Gelukkig zijn alle leerlingen die tot nu toe getest zijn negatief en mochten ze weer naar school.  Zo 
langzamerhand stromen er weer steeds meer leerlingen binnen. De leerlingen die thuis  zijn, krijgen 
zoveel mogelijk online les.  Het is zeker geen ideale situatie, maar wel één waar we voorlopig nog 
even mee moeten omgaan. Laten we met zijn allen hopen dat we Corona buiten de deur kunnen  

houden. 

Activiteiten 
Bomen planten: Gisteren hebben we met de leerlingen fruitbomen geplant samen met de werkgroep biodiversiteit die in 
Wachtum actief is. Toen wij het verzoek kregen om hier aan mee te werken, hebben we dit natuurlijk direct toegezegd. 
Op bijgaande foto ziet u hoe enthousiast de leerlingen hebben meegewerkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koningsspelen: 
Gezien de huidige situatie van Corona zullen we de Koningspelen dit jaar in en rond de school houden. Wij hebben deze 
gepland op maandag 26 april. De leerlingen hebben dan de 27e vrij in verband met Koningsdag. 
Hoe het dit jaar zit met de andere activiteiten is op dit moment nog onzeker. 

Evaluatiegesprekken. 
In de media is veel aandacht voor achterstanden. We hebben de laatste weken geëvalueerd hoe dit op onze school is 
en gelukkig kunnen we constateren dat  het best wel meevalt. We hebben bij alle leerlingen van groep 3-8 de Avi-
toetsen afgenomen en constateren dat het overgrote deel op niveau of boven niveau leest. Ook voor de andere vak-
ken laten de leerlingen prestaties zien die in de lijn van hun verwachtingen liggen. En daar mogen we met elkaar best 
wel trots op zijn. Spelling blijft voor sommige leerlingen nog een aandachtspunt, maar de betrokkenheid is erg groot 
door alle bewegend leren lessen die we geven. In april maken alle leerlingen van gr 5-7 de BOOM-toets Begrijpend 
Lezen. Deze toets hebben we al 2 keer eerder afgenomen in het kader van een onderzoek naar het inzetten van ande-
re toetsen dan de Cito. Dit zal dan voorlopig de laatste van deze toets zijn. De resultaten zullen volgend jaar worden 
geëvalueerd binnen onze stichting. 
 
Om de resultaten van de leerlingen met u door te nemen, heeft u een uitnodiging ontvangen voor een oudergesprek 
op dinsdag 30 maart. Ook dit keer gaat dat via Teams. Daarbij het vriendelijke verzoek om  het mailadres door te  
geven waarop u de uitnodiging wilt ontvangen.   
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HVO/GVO 
 
Vorige week is er een mail uitgegaan voor de opgave van de lessen HVO en GVO. Zou u deze zo snel mogelijk willen  
beantwoorden, zodat wij tijdig de aanvraag voor volgend jaar kunnen verzenden. 

Kanjertraining 
Juf Lineke, juf Wendy en juf Manon hebben deze week een vervolg op de Kanjertraining 
gehad, waardoor hun Kanjercertificaat weer verlengd is. In de groepen zijn na de afgelo-
pen lockdown de afspraken herhaald. Deze hangen nu op diverse plekken in school en 
worden regelmatig herhaald. Daarnaast hebben alle groepen wekelijks een Kanjerles op 
het rooster staan.  
 
 

Aan het begin van de Voorjaarsvakantie werden we verrast 
met een ontbijt voor de zondagochtend namens alle ouders en 
leerkrachten van de Markeschool. Erg leuk en het deed ons 
goed weer een steuntje in de rug te krijgen! Zoals de meesten 
van jullie wel weten heb ik (Robert) een stamceltransplantatie 
ondergaan eind vorig jaar. Dit was als alles goed gaat het laat-
ste deel van de behandeling van mijn ziekte. Tot nu toe is alles 
min of meer volgens plan gelopen, de donor is goed aangesla-
gen, ik heb geen ernstige complicaties opgelopen en de ziekte 
is momenteel niet aanwezig. Gegeven de situatie kunnen we 
dan ook alleen maar positief zijn voor dit moment. Ook hebben 
we gelukkig als gezin de afgelopen periode goed kunnen  
functioneren. Mijn herstel zal nog wel enige maanden in beslag 
nemen, maar we hebben goede hoop dat ik min of meer terug 
kan komen op mijn oude niveau. Nogmaals dank voor jullie 
leuke gebaar dit wordt erg door ons gewaardeerd, evenals jullie belangstelling in welke vorm dan ook de afgelopen periode! 
Groet, Robert, Katja, Carice, Rosalie & Sjoerd.    
 

Ouderbijdrage en schoolreisbijdrage 
 
Beste ouders, verzorgers, 
  
Onlangs heeft u een mail ontvangen omtrent de betaling van de ouderbijdrage en het schoolreis /-kamp geld. Wij realiseren 
ons echter dat u zich afvraagt of deze laatste wel door kunnen gaan gezien de situatie rondom Covid. Wij begrijpen daarom 
ook als u ervoor kiest om de bijdrage nog niet te betalen, maar pas voldoet als het zeker is dat de kinderen kunnen gaan. 
Mocht u wel al betaald hebben en het dit jaar toch niet door kan gaan, dan wordt het bedrag uiteraard aan het einde van het 
schooljaar teruggestort. Indien u het eerder retour wilt ontvangen, kunt u een mailtje naar de penningmeester van de AC 
sturen (penningmeester.ac.wachtum@gmail.com).  
Met vriendelijke groet, 
AC Markeschool 
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Agenda   
29 maart  MR-vergadering 
30 maart Theoretisch Verkeersexamen gr 7 
2 april  Goede Vrijdag 
5 april  2e Paasdag 
12 april  AC vergadering 
15 april  Eindtoets Route 8 
24 april  Oud papier (Container staat in het centrum van Wachtum) 
26 april  Koningsspelen 
27 april  Koningsdag (leerlingen vrij) 
30 april  Markenieuws 
1-16 mei Meivakantie 


