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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:  17 december 2021 

 

Laatste schooldag 
Het laatste Markenieuws van dit jaar. Een jaar dat toch weer abrupt eindigt. Ook een jaar waarin wij, 
als school, nog geen grote uitbraken gehad hebben van Corona en nog geen groep in quarantaine is 
geweest. Wat dat betreft mogen we van geluk spreken en hebben alle leerlingen kunnen profiteren 
van het onderwijs. En laten we de wens uitspreken dat we na deze verlengde Kerstvakantie gewoon 
weer naar school kunnen gaan. 
 
We sluiten deze week af met een gezellige Kerstlunch bij Amore, het restaurant van de vader van  
Omran  en natuurlijk vergeten we de kinderen die door quarantaine niet mee kunnen, niet. Ook juf 
Manon die deze week ziek was, kan  daar gelukkig bij zijn. Volgende week  zijn de juffen en meester 
gewoon nog aan het werk. Als er geen opvang op school is, kunnen ze thuis aan de slag met het voor-
bereiden van de nieuwe thema’s, het bijwerken van plannen etc. Voor nu rest ons u een fijne vakantie 
toe te wensen en een voorspoedig nieuwjaar.  
 
 
 
 

Doelen stellen 
Juf Wendy heeft mooie overzichten gemaakt met de doelen waaraan de leerlingen kunnen en moeten werken. We richten ons 
in eerste instantie op de spellingdoelen en (een deel) van de rekendoelen. Daarnaast hebben we met de leerlingen gekeken 
welke doelen ze zelf hebben aangegeven in het startgesprek. Deze doelen zijn de laatste weken met de leerlingen besproken 
zodat ze zelf ook weten waar ze staan en waar ze aan moeten werken. Het is de bedoeling dat de leerkracht de doelen regel-
matig  met de leerling bespreekt en dan bekijkt welke doelen al zijn behaald. Dat kan natuurlijk aan de hand van toetsen, maar 
ook bijvoorbeeld in de lessen  of in leergesprekjes kunnen kinderen dat laten zien. Op deze manier hopen we ook de leerling 
zelf bewust te maken van wat hij/zij allemaal moet leren. Het was de bedoeling dat de leerlingen van groep 5-8 nog zouden 
terugkoppelen aan hun ouders over wat ze in het startgesprek hadden besproken, maar door de vervroegde sluiting en de 
ziekte van juf Manon is dat helaas (nog) niet gelukt. 

Boekenuitleen. 

Na de vakantie starten we met het uitlenen van boeken uit onze schoolbibliotheek. De afgelopen week zijn de boeken (deels) 

weer vernieuwd, dus er is weer genoeg keuze. Alle leerlingen kunnen een boek mee naar huis krijgen  

en hem de week erop weer inleveren. De leerling mag maximaal 2 boeken tegelijkertijd thuis hebben.  

De uitleen zal plaatsvinden op vrijdag. Op die dag kunnen leerlingen het boek dus ook weer inleveren  

en omruilen. Overigens hebben de meeste leerlingen de afgelopen tijd bij juf Lineke gewerkt aan hun  

leesbeleving, zo hebben ze zich bijvoorbeeld verdiept in fabels, sagen en legendes  en geoefend met  

toneellezen. 
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Ateliers 
Vanaf de zomervakantie zijn we gestart met het werken in ateliers op maan-
dag. We werken van vakantie tot vakantie en dat betekent dat er nu 2 groe-
pen bij juf Lineke een atelier leesbeleving en topografische oriëntatie heb-
ben gehad, bij juf Manon natuur en tekenen en bij juf Daphne Engels en 
creatieve taal. We merken dat de ateliers de leerlingen aanspreken, dus 
gaan we er na de Kerstvakantie mee door en is de laatste groep aan de 
beurt om kennis te maken met het atelier dat ze nog niet hebben gehad.  
Na die ronde komen de groepen weer terug bij de leerkracht waar ze zijn 
gestart. 
 

Cito-toetsen. 

Vrij snel na de vakantie staan de Citotoetsen op het rooster. We starten dit jaar met de nieuwe versie van Cito. Deze is nu be-

schikbaar voor groep 3,4 en 5 en wordt digitaal afgenomen. Belangrijke verschillen zijn bijvoorbeeld dat het Rekenen minder 

talig is en de teksten van Begrijpend Lezen (voor gr 5) minder lang en gevarieerder zijn. Voor de leerkrachten zijn er diverse 

overzichten beschikbaar, waarmee ze makkelijker kunnen achterhalen waar een leerling op uitvalt en of een leerling voldoen-

de groeit. Voor de overige groepen zijn de toetsen pas vanaf volgend jaar beschikbaar. Zij zullen dus gewoon de  “oude” toet-

sen maken. Op 1 februari staat er een studiedag gepland waarop we de toetsen zullen analyseren. 

Agenda   
24 dec t/m 9 jan Kerstvakantie 
12 jan  Voorstelling groep 7 en 8 
15 januari Ophalen oud papier 
17 januari Start Cito-toetsweken 
26 januari Nationale voorleesdagen 
28 januari Markenieuws 
1 februari Studiedag 

Voorstelling Atlastheater 
Voor groep 7 en 8 staat er in de eerste week na de vakantie een inhaalvoorstelling gepland in het Atlastheater. 
Elke school wordt apart vervoerd en in het theater is voldoende ruimte om Corona-proof te zitten. Alle andere 
gastlessen etc. zijn voorlopig opgeschoven of worden online verzorgd. 


