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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 september 2020 

 

Groepsdoorbrekend werken 
Tijdens de informatieavond hebben we verteld over onze nieuwe werkwijze. Op de 
studiedag hebben we dit verder uitgewerkt. Vanzelfsprekend kunnen we niet alles 
tegelijk aanpakken, dus hebben we besloten om met het vak spelling te beginnen.  
Op basis van de Cito hebben we niveaugroepjes gemaakt die samen de  
instructie krijgen. Elke week komt er één spellingcategorie aan bod. Na 3 weken 
wordt er herhaald en gekeken of de aangeboden categorieën worden beheerst.  
Het doel is om de leerlingen de uitvallende categorieën te laten beheersen.  
We hebben in het rooster ook ruimte gemaakt voor leerlingen die meer uitdaging 
nodig hebben. 
 

Kinderboekenweek 

Volgende week start de kinderboeken week. Omdat 

het kinderboekenweekfeest niet door kan gaan, heeft 

de AC een aantal workshops georganiseerd. Die vinden 

plaats op vrijdag 9 oktober. 

 

 
Verkoudheidsklachten 
Vanaf deze week is er besloten dat leerlingen van basisscholen gewoon 
naar school mogen als ze verkoudheidsklachten hebben (loopneus,  
verstopte neus, niezen of keelpijn) Het kind hoeft niet getest te  
worden op corona. Dit geldt niet als het kind een contact is van  
iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts 
heeft of benauwd is. Dan moet hij of zij thuisblijven. 

 
Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid of (meer dan inci-
denteel) hoesten,  dan moet hij of zij thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn. Het kind hoeft niet getest te 
worden voor corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts. 
Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis. 
Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het huishouden thuis. Krijg het 
kind klachten?  Dan is het verstandig om een afspraak  te maken voor een coronatest. 
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  Agenda   
  5 oktober AC 
  5 oktober MR 
  8 oktober Kinderboekenfeest 
  12 t/m 16 oktober Herfstvakantie 
  19 oktober Luizencontrole 
  24 oktober Ophalen oud papier 
  27 oktober Studiedag Talentenfluisteraar 
  30 oktober Markenieuws 

Kinderpostzegels 
De kinderpostzegelactie is dit jaar weer begonnen. De kinderen gaan dit weekend 
nog lans de deuren in Wachtum. De kinderen hebben uitleg gehad over de corona 
regels. Geen kinderen aan de deur geweest, maar toch graag kinderpostzegels ko-
pen? Bij de bakker hangt een poster met een QR code, waarmee je kan bestellen. 
De actie loopt vanaf 23 september tot 30 september. 

Groep 8 naar de Nieuwe Veste 

In de kalender staan een aantal data vermeld waarop de leerlingen van groep 8 naar de Nieuwe Veste zouden 

gaan. Deze middagen kunnen helaas niet doorgaan.  

Nieuwe stagiaire. 
Hallo, 
Mijn naam is Daphne Meijerink en ik ben 18 jaar. Op het moment ben ik derde jaar student op de opleiding onderwijsassis-
tent aan het Alfa college in Hardenberg. Aankomend schooljaar heb ik de kans om in Wachtum op de Markeschool mijn laat-
ste jaar af te ronden. Ik zal daarom even wat over mezelf vertellen.  
Ik woon in Dalen, samen met mijn moeder, stiefvader, broer en twee broertjes. In mijn vrije tijd geef ik voetbaltraining aan 
de jo-10 in Dalen, en voetbal ik zelf bij de dames van DSC’65. Om ook nog wat te verdienen, werk ik bij de Jumbo in Coevor-
den op de vleeswaren afdeling.  
Op de Markeschool heb ik nu al een paar weken erop zitten. Ik ben op woensdag, donderdag en vrijdag aanwezig. Om mijn 

voorstelrondje af te sluiten, wil ik aan jullie laten weten dat ik het al hartstikke naar mijn zin heb de afgelopen weken op de 

Markeschool. De leerlingen zijn leuk, enthousiast, fanatiek en soms een tikkeltje druk, maar daar houd ik wel van. Ik heb nu al 

enorm veel zin in wat er dit schooljaar allemaal nog gaan komen.  

Hoi,  

mijn naam Emma Keizer en ik kom dit jaar stagelopen in groep 5/6/7/8 op de Markeschool. Ik zit in het 3e jaar van de pabo 

op het NHL Stenden in Emmen. Verder ben ik 22 jaar oud en woon ik in Veenoord.  

Leesvreters 
Groep 5 en 6 zijn gestart met het leesproject “leesvreters”. Leesvreters zijn beestjes uit een gro-
te familie van beestjes met grote en brede bekkies, die boeken in één hap kunnen opeten.   
Het doel van het project is het lezen te bevorderen. Het is een wedstrijd tegen andere scholen, 
waarbij de kinderen punten kunnen verdienen door vragen beantwoorden over boeken die bij 
het project horen. Het project loopt tot eind november. 

Uitlenen boeken. 
We zijn van plan om op vrijdag boeken uit te lenen die ook mee naar huis mogen. Deze kunnen dan ook op vrij-
dag weer worden ingeleverd. Dit geldt voor alle boeken uit de schoolbibliotheek en niet voor de boeken die  
eigendom zijn van school. 


