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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:  25 juni 2021 

 

Rapporten/Oudergesprekken. 
 
Gisteren is de planning voor de rapporten verspreid. Helaas door kamp en andere organisatorische zaken wat aan de late 
kant. De rapporten worden tijdens het gesprek besproken en mee naar huis gegeven. Voor de leerlingen van groep 7 geldt 
dat zij ook bij het gesprek worden verwacht, omdat zij ook een voorlopig advies voor het Voort-
gezet onderwijs krijgen. 
 
 

Volgend schooljaar 
 
We hebben onze plannen voor volgend school jaar bijna rond. In ieder geval weten we dat wat betreft 
de formatie er niet veel veranderd. Juf Lineke en juf Wendy blijven lesgeven in groep 1-4 en juf Manon 
en Meester Guus in groep 5-8. Juf Yvonne is er op dinsdag, woensdag en donderdag voor extra  
ondersteuning in beide groepen. We gaan ervan uit dat we het schooljaar normaal kunnen beginnen 
en  het leerplein weer kunnen inzetten zoals we daar vorig jaar mee zijn gestart. Dat betekent dat er 
voor leerlingen van gr 4-8 op het leerplein extra instructies worden gegeven en dat leerlingen  
zelfstandig kunnen werken. We gaan bij de samenstelling van de instructiegroepjes uit van het  
groepsdoorbrekend werken en dat houdt in dat uw kind niet persé bij elk vak met dezelfde leerlingen 
werkt. In de ochtend staan de vakken als lezen, rekenen, taal en spelling op het rooster.  
In de middag is er tijd voor thematisch werken, Engels, Topo, leesbeving en creatieve vakken. Vanuit  
de extra gelden, die we volgend jaar ontvangen in verband met de Corona-situatie van het afgelopen 
anderhalf jaar, zetten we Wendy 1 dagdeel extra in om het team te ondersteunen bij een aantal taken 
en blijft Daphne 12 uur werken om bijvoorbeeld de leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken te 
ondersteunen. Zij start volgend jaar met de deeltijdopleiding Pedagogisch Educatief Professional en zal 
naast de 12 uur op de Markeschool, ook 12 uur in de week op de Stidalschool werken. Meester Guus 
blijft net zoals dit jaar op donderdag en vrijdag de gymlessen geven voor de scholengroep en Roely is  
3 dagdelen op school als locatiecoördinator. 
 
Over onze onderwijsplannen willen we u graag verder informeren op maandag 6 september 2021.  
Wilt u deze datum alvast noteren. De kalender met alle overige data voor het volgend schooljaar zal in 
de laatste schoolweek mee worden gegeven. We hebben nog 2 weken school te gaan, 2 weken die 
waarschijnlijk omvliegen met alle leuke activiteiten die we nog voor de boeg hebben. 

Nieuwe leerlingen. 
 
We verwelkomen het nieuwe schooljaar 3 nieuwe leerlingen,: Evi Meppelink in gr 1 en Mila en Noah Van Nimwegen in groep 
2 en 4.  Mila en Noah komen in Wachtum wonen. Helaas verlaten er ook een aantal leerlingen de school. Naast de 4 leer-
lingen van groep 8 gaat ook Tim Bast de stap maken naar het Voortgezet Onderwijs en Ruben Strijker verlaat onze school in 
verband met de verhuizing naar Nieuw Balinge.  Dat betekent dat we volgend jaar starten met  29 leerlingen.  
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Markedag 
 
Dit jaar kan  gelukkig de Markedag weer doorgaan. Zaterdag 3 juli is het zover en we hebben  
een mooi programma samengesteld dat toegankelijk is voor alle kinderen in het dorp.  
Het thema is dit jaar “Kunst”. In de ochtend zijn er voor alle leerlingen drie workshops gepland, 
Yoga, Muziek en Dans en een Groepswerk maken. Daarna is er een lunch verzorgd door de AC  
voor alle ouders en kinderen in het lunchcafé. De dag wordt afgesloten met een bezoek aan het muse-
um, waar alle kunstwerken van de leerlingen te bewonderen zijn.  We wijzen er met nadruk op dat alle 
kinderen mee mogen doen aan de workshops. Kijken mag natuurlijk ook. Ouders zijn natuurlijk ook 
van harte welkom om te komen kijken bij de workshops. In de bijlage staat meer  
informatie. 
 

  1e schooldag 
 
  De eerste schooldag zullen we zoals gewoonlijk weer starten met het ontbijt. Daarnaast zal meester  
  Guus   weer een zomerse warming up verzorgen, zodat iedereen weer lekker fit aan het nieuwe  
  schooljaar kan beginnen. En zo het nieuwe schooljaar weer starten past goed bij ons uitgangspunt om  
  een gezonde  school te zijn. 

Agenda   
 
28 juni  Oudergesprekken  
3 juli   Markedag 
7 juli   Juffendag 
8 juli  Afscheid groep 8 
9 juli  12.00 uur start zomervakantie 
10 juli  Ophalen oud papier 
23 augustus Eerste schooldag 
6 september Zakelijke Ouderavond/ Algemene Informatieavond. 
14 september Studiedag 

Juffendag/Afscheid groep 8 
 
Woensdag 7 juli zijn er allerlei activiteiten georganiseerd voor juffendag. De leerlingen hoeven dan geen fruit en drinken voor 
de ochtendpauze mee, maar wel hun eten en drinken voor tussen de middag. Donderdagavond vieren we het afscheid van 
groep 8. Nadere informatie daarover volgt nog. 

Risicovol spel (Info van de website Vroeg.nl)  
 
Tegenwoordig zijn we extra voorzichtig met kinderen. Alles moet veilig zijn en we  
moeten onze kinderen voor gevaren behoeden. We richten ons op de minimalisatie  
van risico’s. Toch toont onderzoek aan dat risico’s nemen, een keer uit het klimrek  
vallen ook goed is. Kinderen leren hun lichaam en mogelijkheden inschatten.  
Bovendien leren ze ook dat risico’s nemen bij het leven hoort en dat je niet alles  
uit de weg moet gaan. In onderstaande link vindt u meer informatie.  
  
https://www.vakbladvroeg.nl/risicovol-spel-goed-voor-de-ontwikkeling/  
 
NB: Onze speeltoestellen worden jaarlijks gekeurd en  waar nodig gerepareerd, zodat we geen onnodige risico’s nemen. 
 
 


