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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:  27 november 2020 

 

Sinterklaas en Kerst 
 
Gelukkig kunnen wij binnen de huidige coronaregels “gewoon” Sinterklaas en Kerst vieren. 
Op 4 december zal de Sint ons met een bezoek vereren. Weliswaar wat later op de dag dan 
andere jaren, maar we vinden het toch fijn dat hij nog tijd heeft gevonden in zijn drukke 
agenda. Ook twee van zijn hulpjes komen met hem mee. En naast de cadeautjes die elk  
kind krijgt, heeft hij als het goed is ook nog een paar extra cadeaus in de zak zitten.  
 

Een gezamenlijke ontvangst met ouders zit er dit jaar helaas niet in. We 
zullen veel foto’s maken, die we in de app zetten, zodat u op afstand kunt 
meegenieten. Meester Guus viert het Sinterklaasfeest ook op de Marke-
school met de leerlingen van groep 6,7,8 en juf Manon. De leerlingen van 
groep 5 vieren het feest samen met de leerlingen van groep 1 t/m 4,  
juf Wendy, juf Lineke en juf Daphne. Het zou fijn zijn als de cadeautjes voor 
3 december op school zijn. 

 
Ons Kerstfeest is dit jaar door corona echt wel een beetje anders. De jaarlijkse viering in het 
dorpshuis kan niet doorgaan en in overleg met de Wachtumer Wichter worden er ook geen 
andere activiteiten georganiseerd. Dat lijkt ons gezien de huidige situatie rond corona niet 
verstandig, omdat we niet kunnen garanderen dat er altijd 1,5 meter afstand kan worden 
gehouden. De kinderen zelf hebben op school op donderdagmiddag 17 december een film-
middag. Er mogen dan ook kussens of knuffels meegenomen worden. Op vrijdagochtend 
brunchen ze op school met een brunch die ze zelf mee nemen. Op die vrijdag worden ze  
dan om 10.00 verwacht en om 12.00 uur zijn ze vrij. Dan start de kerstvakantie. (NB: op dit 
moment zijn er ook berichten over een extra week Kerstvakantie in het kader van bestrijding 
van het coronavirus, maar daar is nog niets definitief over bekend. Zo gauw als dat wel zo is, 
wordt u daarover geïnformeerd.) 
 

Personeel 
Zoals vorige week per brief is aangegeven zal meester Guus na de Kerstvakantie ook op maandag  op de  
Markeschool werken. In de ochtend zal hij net zoals op de dinsdag en woensdag juf Manon ondersteunen in  
groep 5–8. 
In de middag willen we nog even bekijken hoe we het gaan organiseren. Op dit moment gaat juf Lineke alleen 
naar de gym en zijn juf Mandy, juf Manon en juf  Emma (3e -jaars stagiaire) bij de leerlingen van groep 4 t/m 8. 
Het lijkt logisch om juf Lineke dan te ondersteunen bij de gymnastiek. Wie dat gaat doen, overleggen we volgende 
week op onze teamvergadering. 
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 Agenda   
 28 november Ophalen oud papier (NB: zie bericht hierboven) 
 3 december      Surprise brengen + cadeau groep 1-5 
 4 december Sinterklaas op school 
 7 december MR 20.00 uur 
 7 december AC 20.00 uur 
15 december Bezoek Drents museum /Drents archief (groep 7/8) 
17 december Markenieuws 
18 december Kerstbrunch (10.00-12.00) 
18 december Kinderen om 12.00 uur vrij 

Oud papier 

 

In verband met corona wordt het oud papier niet opgehaald. Er staat één container in het 

dorp waar het oud papier heen gebracht kan worden. 

Bezoek Drents museum/Drents archief. 

 

Groep 7/8 gaat samen met de leerlingen van groep 7 en 8 van de Stidalschool op 

dinsdag 15 december naar het Drents museum en Drents archief. Dit bezoek is in 

het kader van de culturele mobiliteit. De details rond vertrektijd etc. volgt nog. 

 

Ouderbijdrage (bericht namens de Activiteitencomissie) 
 
Geachte ouders en/ of verzorgers, 
 
Elk jaar draagt u als ouders en/ of verzorgers bij door middel van het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage en de 
kosten voor het schoolreisje. In de huidige situatie versturen wij de factuur hiervoor aan het einde van elk schooljaar.  
U betaalt dus achteraf de ouderbijdrage en de kosten voor het schoolreisje. Graag willen wij dit wijzigen naar een  
betaling vooraf, aan het begin van het schooljaar.  
 
De reden hiervoor is dat we er nu soms tegen aanlopen dat zodra kinderen van school gaan, aan het einde van het 
schooljaar of tussendoor, het soms lastig is om de factuur voor de ouderbijdrage en/ of het schoolreisje nog te innen. 
 
Wij zullen deze wijziging stapsgewijs door gaan voeren. Hieronder een overzicht van de te verwachte facturen voor de 
komende jaren: 
 
Schooljaar 2020-2021 > hiervoor ontvangt u in februari 2021 de factuur 
Schooljaar 2021-2022 > Hiervoor ontvangt u in september 2021 de factuur 
 
Vanaf 2022 ontvangt u jaarlijks in september de factuur voor de ouderbijdrage en het schoolreisje voor het komende 
schooljaar. Wij danken u hartelijk voor uw begrip.  
 
Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande dan kunt u deze stellen via penningmeester.ac.wachtum@gmail.com. 
  
Met vriendelijke groet, 
De Activiteiten Commissie 
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