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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:  24  september 2021 

 

Oud papier 
 
De container wordt op vrijdag 24 september voor 17:00 uur geplaatst en zal op maandag worden gehaald. Op zaterdag staan 
er van 09:00-10:00 uur vrijwilligers klaar om u te helpen om het oud papier in de container te gooien. Heeft u geen hulp  
nodig, dan kunt u gedurende het weekend het oud papier zelf in de container gooien. 
Bied voor het gemak en voor de netheid in het dorp, het oud papier goed verpakt [in bijv. een doos of vastgebonden] aan en 
zorg ervoor dat er geen oud papier naast de container wordt geplaatst! 
 
Veiligheidshalve verzoeken we een ieder om geen kleine kinderen mee te nemen en/of rond te 
laten lopen als het verzamelde papier in de container wordt gegooid. 
  
Iedereen wederom bedankt voor de bereidheid om te helpen!!! De opbrengsten die hieruit 
voortkomen, zijn een welkome aanvulling voor allerlei activiteiten voor de Markeschool en de 
kinderen. 

Zakelijke Ouderavond 
Wij kijken terug op een geslaagde zakelijke ouderavond. Weliswaar was de opkomst iets minder dan 
vorig jaar, maar de reacties waren positief.  We hebben die avond iets verteld over onze plannen van 
het komende jaar, waarbij elk teamlid  een  deel voor zijn/haar rekening heeft genomen. Naast de 
meer algemene zaken en inzet personeel hebben we aandacht besteed aan de inzet van ateliers op de 
maandagmiddag, het (opnieuw) inzetten van leerplein en groepsdoorbrekend werken, aandacht voor 
talenten en de (Kanjer) regels die gelden binnen de school. Daarnaast  hebben we het nog kort gehad 
over de update van het schoolgebouw dat gepland staat voor (hopelijk) het begin van 2022 en de start 
van het nieuwe project “Levensecht Leren”, een scholengroepbreed project dat we willen starten op 
de Markeschool, waarover in het volgende Markenieuws meer. Tot slot: op de website staat het ver-
nieuwde zorgboekje, waarin u kunt lezen hoe de zorg binnen onze school is georganiseerd.  

Voorstellen stagiaires 
Mijn naam is Evelien Nevels ik ben 21 jaar oud en ik woon in Coevorden. Ik zit inmiddels in het 2e jaar van de PABO in Emmen 
wat ik met veel plezier volg! In dit schooljaar ben ik voornamelijk te vinden in groep 1/2/3/4, omdat ik een pilot voor het 
"jonge kind" volg, dat betekent dat ik mij ga specialiseren in de kleuters! Mijn hobby's zijn waterpoloën in Coevorden en Har-
denberg met een gezellig dames team, wandelen met de hond en gezellig met vriendinnen afspreken. Verder ben ik ook nog 
in mijn dagelijkse leven graag bezig bij mijn vriend op de boerderij in Heemserveen. Ik ben er op dinsdag en woensdagmor-
gen. 
 
Mijn naam is Jessica, ik ben 23 jaar en kom uit Emmen. Dit schooljaar loop ik stage op de Markeschool voor mijn opleiding tot 
leerkracht in het basisonderwijs. Ik ben er elke donderdag en kijk ernaar uit om op deze school mijn stage uit te voeren. 

Kinderboekenweekfeest 
Mede gezien de situatie rond Corona hebben we er dit jaar voor gekozen het Kinder-
boekenweekfeest te vervangen door een afsluiting op vrijdag in de vorm van work-
shops. In elke workshop staat een beroep centraal, “worden wat je wilt” is het thema 
van de komende Kinderboekenweek. De workshops vinden onder schooltijd plaats en 
worden geregeld door de Activiteitencommissie. 
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Startgesprekken 
De uitnodiging voor de startgesprekken zijn de deur uit. Alle leerlingen van groep 1 
t/m 8 zijn hiervoor uitgenodigd met (één) van hun ouders en via de app kunnen 
ouders intekenen voor deze gesprekken. Wij hebben de keuze gemaakt om de ge-
sprekken in de middag te laten beginnen en vroeg in de avond te laten eindigen. We 
beseffen dat dit soms lastig kan zijn, maar willen omdat de kinderen er bij zijn niet 
te laat doorgaan. In de gesprekken is o.a. aandacht voor hoe het gaat op school, wat 
de leerling nog wil leren, hoe leerkrachten en/of ouders daarbij kunnen helpen en 
welke talenten een leerling al heeft ontdekt. Op deze manier proberen we leerling, 
ouders en leerkracht samen meer te laten optrekken en leerlingen bewuster te ma-
ken van hun eigen talenten en leerdoelen. De meeste ouders hebben ingetekend. Is 
dat nog niet gelukt, wilt u dat dan alsnog doen voor maandag a.s. 

Terugkoppeling Studiedag. 
Wij hebben samen met de leerkrachten van de Stidalschool een leerzame studiedag gehad over betekenisvol leren binnen 
thema’s. Aan de hand van vele voorbeelden hebben we allemaal ideeën gekregen hoe we themalessen kunnen starten op 
een manier die kinderen verwondert en verleidt tot ontdekken en onderzoeken. Daarnaast was er veel aandacht voor de 
inzet van teksten binnen het thema en waar haal je passende teksten vandaan. Tot slot is nog aan de orde gekomen hoe je 
werken in hoeken in kan zetten bij de thema’s en kan werken met verschillende opdrachtkaarten, een mooi ontwikkelingstra-
ject. Heel leuk is om te zien dat  leerkrachten er direct mee aan de slag zijn gegaan. Na de herfstvakantie zijn er klassenbe-
zoeken gepland door onze begeleider om het traject te verdiepen en te begeleiden. 

Agenda   
25 september Oud papier 
28 september Startgesprekken (informatie volgt) 
29 september Startgesprekken (informatie volgt) 
30 september Start buitenschoolse sportclinics (wordt waarschijnlijk gestart na de herfstvakantie) 
4 oktober MR vergadering 
4 oktober AC vergadering 
6 oktober Start kinderboekenweek 
14 oktober  Kinderboekenweekfeest 
16-24 oktober Herfstvakantie 
25 oktober Luizencontrole 
29 oktober Markenieuws 
1 november AC-vergadering 
5 november Start week van de mediawijsheid 

Kindertalentenfluisteraarschool 
Op woensdag 15 september zijn wij officieel Kinderfluisteraarschool geworden en hebben we het bord 
daarvan in ontvangst mogen nemen. Gerjo Stegeman was erbij om het op de film vast te leggen. Het 
resultaat kunt u zien op de website. Alle kinderen hebben vorig jaar een talentgesprek gehad. De vol-
gende stap is te leren hoe je je talenten kan inzetten. Daar zullen we dit jaar verder mee aan de slag 
gaan. 


