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Kerstviering en kerstbuffet
We kunnen terugkijken op een geslaagde kerstviering in het Dorpshuis. Bij deze willen we alle mensen die
geholpen hebben om dit mogelijk te maken, bedanken voor hun hulp. Samen met de kinderen hebben we
genoten van een gezellige kerstviering en hier zijn we trots op!!!
Complimenten voor alle ouders en kinderen die een gerecht meegebracht hebben voor het kerstbuffet.
Met elkaar hebben we de laatste vrijdag voor de vakantie gezorgd voor een prachtig buffet voor de kinderen.
Een hele leuke afsluiting van het jaar en misschien is er wel een nieuwe traditie geboren…..
Op de website www.markeschool.nl staat een mooie fotoreportage van deze avond en ochtend.

Nieuwjaarsborrel
We zijn het jaar weer goed begonnen. Afgelopen maandag mochten wij de kinderen en ook veel
ouders weer welkom heten bij onze Nieuwjaarsborrel.
Voor wie wij nog niet hebben gesproken, alsnog de beste wensen voor 2019!
Onderwijsstichting Arcade viert 10-jarig jubileum
Onderwijsstichting Arcade, dat het openbaar onderwijs in de gemeenten
Hardenberg en Coevorden verzorgt, viert feest. De Onderwijsstichting zag
namelijk op 1 januari 2009 het levenslicht en bestaat dus 10 jaar. Iets wat
men niet onopgemerkt voorbij liet gaan. Op de eerste schooldag na de
kerstvakantie werden het personeel en de kinderen van de 28 scholen in
het zonnetje gezet. Het personeel kon genieten van een heerlijke taart,
terwijl alle leerlingen een jubileummok in ontvangst mochten nemen.
Onderwijsstichting Arcade ontstond in 2009 uit een fusie tussen het
toenmalige Coevonder en OPO Hardenberg. Sindsdien heeft men zich ontwikkeld als een innovatieve en vooruitstrevende onderwijsorganisatie. Zo liep en loopt men voorop als het gaat om de digitalisering. Een voorbeeld
hiervan is het feit dat de leerlingen sinds drie jaar hun lesstof grotendeels op Chromebooks maken. Hierdoor kan
er nog meer onderwijs op maat worden
gegeven.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe strategische beleid voor de komende vier jaar. Men gaat
hierbij uit van de filosofie van ‘Voortdurend Verbeteren’. Talentontwikkeling in de breedste zin van het woord
speelt hierin een belangrijke rol. Dit geldt zowel voor het personeel als de leerlingen.
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Toetsen
In de maanden januari en februari zullen de volgende toetsen worden afgenomen:
Groep 1/2
Groep 3 t/m 8

Aanmelden leerlingen
Hierbij een vriendelijk verzoek om uw kinderen die tussen
1 februari 2019 en 1 februari 2020 4 jaar worden binnenkort
aan te melden. Voor ons is het goed om enig idee van de
aantallen te hebben om goede prognoses voor de volgende
jaren te maken. We kunnen hier dan met de samenstelling en
bezetting van de groepen in het nieuwe schooljaar rekening
houden.
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bericht ook door te geven aan
buren, vrienden, familieleden, die overwegen hun kind bij ons
op school aan te melden? Uiteraard kan er op school altijd
een afspraak gemaakt worden voor een persoonlijk gesprek
en/of voor een rondleiding vóór ouders een schoolkeuze
maken. Dit kan het beste door een mail te sturen naar
directie@markeschool.nl.
Aanmelden en inschrijven kan vanaf nu via onze website.
Hier staat ook informatie over de procedure.
U kunt de informatie vinden bovenin de menubalk.

Cito Rekenen
Cito Rekenen en Wiskunde
Cito Spelling
Cito Begrijpend Lezen (m.u.v. groep 3)
Cito Woordenschat
AVI
DMT

Nieuwe leerling
Deze week mochten we
een nieuwe leerling verwelkomen op de
Markeschool. Ruben Strijker is afgelopen
woensdag 4 jaar geworden, dit heeft hij
samen met de kinderen van groep 1-2-3
gevierd. Met de komst van Ruben staat de
leerlingenteller op 35.

Uit de kalender:






Dinsdag 15 januari
Zaterdag 19 januari
Maandag 4 februari
Dinsdag 5 februari
Vrijdag 8 februari

Kanjertraining (leerlingen hele dag vrij)
oud papier
19.30 uur MR vergadering
gastles “Online veiligheid” groep 6-7-8
juf Lineke jarig
Bijlage;

Kinderen en online privacy
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