de Markesteen
OPENBARE DALTONSCHOOL

“Meer dan alleen leren!”

2015-2016

Activiteitenkrant

Beste ouders, verzorgers,
Voor u ligt de Activiteitenkrant voor het schooljaar 2015-2016. Hierin is te vinden welke
activiteiten wij voor de kinderen van de Markesteen in het lopende schooljaar willen
organiseren. Ook vormen we weer een aantal hulpgroepen.
Voor de uitvoering van deze activiteiten en groepen hebben wij uw hulp nodig!
Hieronder leest u o.a. hoe u zich kunt aanmelden voor de activiteiten en/of hulpgroepen.
Een leuke schooltijd
Sinds jaar en dag worden er voor de kinderen van de Markesteen leuke dingen
georganiseerd. Deze dragen bij aan het creëren van een leuke en onvergetelijke schooltijd.
Activiteiten en hulpgroepen krijgen vorm door de inzet van zowel leerkrachten als ouders. De
Markesteen is een koploper op het gebied van ouderbetrokkenheid. Zonder deze
betrokkenheid zou het niet mogelijk zijn onze kinderen zoveel herinneringen mee te
geven. We hopen dan ook dat u dit jaar (weer) van de partij bent om mee te helpen de
genoemde activiteiten en hulpgroepen vorm te geven en uit te voeren. Op de laatste pagina
van deze krant treft u het aanmeldformulier ‘Ouderhulp’ aan. Hiermee kunt u uw hulp
aanbieden.
Hoe is het mogelijk?
De activiteiten en hulpgroepen uit deze Activiteitenkrant worden in de eerste plaats mogelijk
gemaakt door de middelen uit het schoolfonds. Dit fonds wordt voor een groot deel gevormd
door opbrengsten van de jaarlijkse ouderbijdragen. Zonder deze bijdragen, geen activiteiten!
Het schoolfonds wordt beheerd door Stichting beheer Oudergelden OBS de Markesteen. Het
bestuur hiervan wordt gevormd door de Activiteitencommissie. Daarnaast houdt de commissie
zich bezig met het coördineren van de activiteiten uit deze krant. Dat doet zij in overleg en
samen met het Team van de Markesteen.
Unieke kans
Ouders van een gezin met (jonge) kinderen vervelen zich nooit. Toch hopen we dat u tijd vrij
kunt maken om mee te helpen om de activiteiten tot een succes te maken. Zonder uw hulp,
geen activiteiten!
Meehelpen kost niet alleen tijd, maar biedt u ook een unieke kans. U beleeft de schooltijd van
uw kind van dichtbij. Dit alleen al, lijkt ons een goede reden mee te doen met het organiseren
van de activiteiten.
Achterin in deze krant leest u meer over de aanpak en een paar spelregels. We hopen dat u
daarna gebruik maakt van het inschrijfformulier ‘Ouderhulp’ (of ons mailt) en zien u graag bij
één van de activiteiten!

Het Team en de Activiteitencommissie
ODS de Markesteen
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De activiteiten

1.
Jaaraftrap

Op de eerste vrijdag van het nieuwe schooljaar vindt de jaaraftrap
plaats. Dit jaar valt het op 21 augustus. Tijdens deze feestelijke
bijeenkomst waarbij alle leerlingen, ouders en leerkrachten welkom
zijn, openen we het nieuwe schooljaar onder het genot van een
hapje en een drankje.
Vind je het leuk om te helpen bij de organisatie van deze jaaraftrap
en ben je deze vrijdag ’s middags en ’s avonds beschikbaar? Geef
je dan op!

Datum activiteit:
Aantal ouders:
Coördinatoren:
E-mailadres:

2.
Sintgroep

21 augustus 2015 (15.00-22.00 uur)
4
Annalinde Jurriaans / Maaike Jansen (AC)
annalinde.jurriaans@gmail.com

Sinterklaas is één van de grootste feesten voor de kinderen van
het jaar. De groep is verantwoordelijk voor de uitvoering van het
Sinterklaasfeest op 5 december. Maar ook voor de activiteiten die
hieraan voorafgaan. Er is een draaiboek voorhanden, hier mag
natuurlijk vanaf geweken worden.
Tijdens de eerste bijeenkomst worden de taken verdeeld.
Start voorbereiding: half september 2015
Aantal vergaderingen: 2 à 3
Aantal ouders gevraagd: minimaal 4
Coördinator: Ellen Heldoorn / Marlou Helmes (AC)
Irene Heuvingh / Cees Jan Van Loo
E-mailadres: efeijth@hotmail.com
i.heuvingh@ooz.nl / c.vanloo@ooz.nl
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3.
Kerstgroep

Een onvergetelijke en sfeervolle kerstviering, daar gaan we voor!
Dit begint met het versieren van de school vlak na Sinterklaas.
Ongeveer 2 weken voor de kerstvakantie gaan de kinderen
knutselen. Hier bedenken we leuke opdrachten voor. Op de
donderdag voor de kerstvakantie vindt de kerstviering op school
plaats. We zorgen voor een mooie en sfeervolle invulling van de
avond. Onze taak zit er op als alle kinderen op de laatste
schooldag voorzien zijn van een verse oliebol met
chocolademelk.
Vind je het leuk om betrokken te zijn bij de invulling van
bovenstaande activiteiten door mee te denken en te werken
tijdens de voorbereiding, boodschappen te doen, of een
onderdeel te coördineren? Meld je dan aan!
Start voorbereiding: half oktober 2015
Aantal vergaderingen: 2 à 3
Aantal ouders gevraagd: minimaal 7
Coördinator: Marieke Vos / Maaike Jansen (AC)
Charlotte Wark / Roelien Zijlma
E-mailadres: info@eye4image.nl
c.wark@ooz.nl / r.zijlma@ooz.nl

4.
Glitterdisco

Op vrijdag 19 februari wordt er voor de onder- en bovenbouw een
spetterende glitterdisco georganiseerd.
Voor de organisatie van deze avond zoeken we nog een tweetal
ouders. De organisatie van dit feest omvat het verzorgen van de
boodschappen en de catering (op de avond zelf). Ook zorgen we
met elkaar dat de avond goed verloopt (toezicht samen met
teamleden).
Op een bijeenkomst medio januari komen we bijeen om de taken
door te nemen en te verdelen.
Start voorbereiding: half januari 2016 (meeting verdeling taken)
Uitvoering activiteit: 19 februari 2016
Aantal avonden:
2 (1x vergadering en 1x de disco zelf)
Aantal ouders:
2
Coördinator:
Marlou Helmes / Marieke Vos (AC)
Mariëlle Schaap
E-mailadres:
m.helmes.1@kpnmail.nl
schaapbosch@gmail.com
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5.
Het Project

In het voorjaar staat Het Project gepland. Dit is een activiteit voor
de gehele school. Op maandag 7 maart start Het Project.
Hiervoor zoeken we een aantal ouders ter ondersteuning. Hierbij
denken we aan ondersteuning bij de organisatie en uitvoering van
activiteiten voor de kinderen. In januari 2016 willen we voor het
eerst de koppen bij elkaar steken. De teamgeleding heeft dan al
een thema gekozen en de nodige voorbereidingen getroffen.
Tijdens het overleg in januari willen we de taken verder verdelen
en de verdere planning met jullie maken.
Start voorbereiding: januari 2016
Aantal ouders gevraagd: minimaal 8
Coördinator: Charlotte Wark / Ingeborg Hooijmaaijers /
Agnes van Dongen
E-mailadres: c.wark@ooz.nl
c.vanloo@ooz.nl
r.zijlma@ooz.nl

6.
Avondvierdaagse

De avondvierdaagse vindt plaats van 6 t/m 10 juni 2016.
Het is altijd erg gezellig om langs de route te staan en iedereen is
blij als er even gestopt kan worden om iets te drinken. We hebben
elke avond 4 ouders nodig die de koffie/frisdrank en wat lekkers
willen uitdelen. Wilt u bij opgave aangeven welke avond uw
voorkeur heeft? De inkopen worden door de AC gedaan.

Start voorbereiding:
eind mei / begin juni
Aantal ouders gevraagd: minimaal 20
Coördinator:
Maaike Jansen / Ellen Heldoorn (AC)
E-mailadres:
maaike.peenstra@hotmail.com

7.
Koningsspelen

Op vrijdag 22 april 2016 worden de koningsspelen voor de kinderen
van de groepen 1 t/m 8 georganiseerd. Hiervoor zijn we op zoek naar
ouders die kunnen helpen bij het begeleiden van de activiteiten en
(sport)onderdelen.

Start voorbereiding: begin maart 2016
Aantal ouders gevraagd: minimaal 15
Coördinator: Juliet Koersma / Cees Jan Van Loo
Irene Heuvingh / Ingeborg Hooijmaaijers
E-mailadres: j.koersma@telfort.nl
c.vanloo@ooz.nl
i.heuvingh@ooz.nl
i.kuipers@ooz.nl

4

8.
Slot-activiteit
groep 1 t/m 7

Op 15 juli 2016, de laatste schooldag, sluiten we het schooljaar op
een gezellige manier af met groep 1 t/m 7. Over wat en hoe we het
gaan doen kunnen we nu nog niets zeggen. We zoeken hulp bij de
invulling en de organisatie hiervan.
Wie wil er mee helpen?
Start voorbereiding:
begin maart
Aantal ouders gevraagd: 3
Coördinator:
Charlotte Wark / Ingeborg Hooijmaaijers
E-mailadres:
c.wark@ooz.nl
i.kuipers@ooz.nl

9.
Klassenshow
ouder

Alle groepen doen eens per jaar een klassenshow.
Een mooie show, vraagt best veel voorbereidingstijd.
Welke ouders willen de leerkrachten en kinderen hierbij helpen ?
Dit kan voor 1 of meerdere groepen, dus niet per sé alleen bij de
groep van de eigen kinderen.
Het gaat om het maken en instuderen van liedjes, dansjes,
toneelstukjes, het maken van decors, het verzorgen van schmink etc.
Aantal keer:
in overleg
Aantal ouders gevraagd: minimaal 1 per groep
Coördinator:
Jorien Griffioen
E-mailadres:
directie-markesteen@ooz.nl

10.
Verkeersouder

Wie van de ouders wil namens de school contact houden met Veilig
Verkeer Nederland? Dit in verband met buurtacties m.b.t. verkeer.
Aantal keer:
in overleg
Aantal ouders gevraagd: 1
Coördinator:
Jorien Griffioen
E-mailadres:
directie-markesteen@ooz.nl
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11.
Klusjesouder

We zoeken een klusjes man / vrouw!
Wie zou kleine klusjes op school willen doen, zoals het ophangen
van een schilderij, het doen van kleine reparaties, etc? Wie mogen
we bellen? Planning uiteraard in overleg.
Aantal keer:
Aantal ouders gevraagd:
Coördinator:
E-mailadres:

12.
“Was-ouder”

wisselend
1
Jorien Griffioen
directie-markesteen@ooz.nl

Om de mooie kwaliteit van de nieuwe schoolshirts te behouden,
moeten deze na diverse (sport)activiteiten gezamenlijk gewassen
worden. Wie helpt er mee?
Aantal keer wassen:
Aantal ouders gevraagd:
Coördinator:
E-mailadres:

± 6 keer
1à2
Mariëlle Schaap
schaapbosch@gmail.com
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De Hulpgroepen

1.
Groepsouders

Om de leerkracht organisatorisch te ondersteunen, werken we met
groepsouders. De groepsouder verzorgt praktische zaken in de
groep en zorgt voor werving van ouders bij diverse activiteiten. In de
onderbouw zal er vaker een beroep worden gedaan dan in de
bovenbouw. Aan het begin van het jaar stemmen de betreffende
teamleden met de groepsouders af wat er van hen verwacht wordt
dat jaar.
Te denken valt aan hulp bij:
- Regelen van fietsouders en autovervoer.
- Hulp bij de kerstviering.
- Begeleiden bij uitstapjes, sportdagen en klassenshows.
- Regelen/begeleiden van andere activiteiten waarbij
ouderhulp nodig is.
De voorkeur gaat uit naar twee groepsouders per groep.
De groepsouder is de spreekbuis voor de leerkracht. Voor ruilen of
het bespreken van activiteiten waarvoor hulp gevraagd wordt, kunt u
bij hen terecht.
Coördinator: Mariëlle Schaap
E-mailadres: schaapbosch@gmail.com

2.
PR-groep

Werkt u graag mee om alles wat er gebeurt op de Markesteen breed
onder de aandacht te brengen, dan is de PR-werkgroep misschien
iets voor u !
We komen ongeveer elke zes tot acht weken bij elkaar op school.
We bespreken dan met de directie wat er speelt en hoe we daarmee
aandacht kunnen vragen voor de Markesteen. Bijvoorbeeld met
persberichten, door suggesties te doen voor heldere communicatie of
door het up-to-date houden of ontwikkelen van producten in de
(‘Daan en Elly’-) huisstijl. We hebben net een globaal PR-plan
gemaakt voor de komende drie jaar. Maar met een plan zijn we er
nog niet! In de PR-werkgroep kunt u daar samen met school
uitvoering aan geven.
Aantal vergaderingen:
Aantal ouders gevraagd:
Coördinator:
E-mailadres:

5à6
2
Jorien Griffioen
directie-markesteen@ooz.nl
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3.
Foto en
Websitegroep

Fotogroep
De bestaande fotogroep zoekt nieuwe fotografen, specifiek uit groep
1 -2 of 3! We proberen van elke bijzondere activiteit op school foto's
te maken, en dat lukt als we ons team kunnen uitbreiden. Het lukt
anders niet om onderbouw foto’s te kunnen blijven maken, en dat zal
heel jammer zijn. Aan de hand van een planning van de activiteiten
verdelen we in overleg de fotomomenten over de fotografen. Het is
daarom ook mogelijk om slechts bij een aantal activiteiten als
fotograaf te worden ingepland. Je weet dus goed van te voren
wanneer van jou als fotograaf wat verwacht wordt.
En zeg nu zelf: lid worden van de fotogroep is een unieke
gelegenheid om via de lens aanwezig te zijn bij de bijzondere
gebeurtenissen op school.
Er is altijd veel belangstelling om de gebeurtenissen vast te leggen.
Om te voorkomen dat te veel fotografen storend zijn voor de
feestelijkheden, worden er foto's namens de school gemaakt. We
loaden deze foto's up naar het digitale fotoarchief en informeren de
websitegroep dat zij foto's en de link kunnen plaatsen op de website.
Dus ben je bedreven in het maken van leuke foto's, meld je dan aan.
Aantal fotografen gezocht: 2, met name ouders van kinderen groep
1-2 of 3
Coördinator: Jolanda Venema
E-mailadres: jolanda.robert@gmail.com
Websitegroep
De website is het visitekaartje van de school. Elke groep heeft een
pagina op de site. Wanneer er bijvoorbeeld een uitstapje of een
klassenshow is geweest, komen de foto's en een stukje tekst op de
site te staan. De website is een uitstekend medium om te
communiceren met ouders. Via de site kunnen we informeren over
activiteiten en onderwijskundige ontwikkelingen. Ook kunnen nieuwe
ouders via de site kennismaken met onze school.
Als website ouder krijg je informatie over de werkzaamheden die nodig
zijn om de website actueel te houden, zodat ouders en
belangstellenden geïnformeerd worden. Daarna kun je vanuit huis de
website up-to-date houden en regelmatig nieuwe informatie over de
school bijwerken.
Aantal ouders gevraagd: 7, 1 website-ouder per groep
Coördinator:
Cees Jan van Loo / Charlotte Wark
E-mailadres:
c.vanloo@ooz.nl / c.wark@ooz.nl
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4.
Decoratiegroep

Diverse keren per jaar wordt de school gezelliger gemaakt in het kader
van thema’s die spelen. Denk bijvoorbeeld aan de 4 seizoenen,
Sinterklaas, Kerst, Pasen, de Kinderboekenweek, aankleding in het
kader van het project en de glitterdisco. Het betreft hier specifiek het
aankleden van de grote gemeenschappelijke ruimtes. Wie vindt dit
leuk om te doen, is creatief ingesteld en vindt het leuk er wat moois
van maken? Doe dan mee in deze gezellige groep mensen. In
september wordt er contact met je opgenomen.

Aantal bijeenkomsten:
Aantal ouders:
Coördinator:
E-mailadres:

5.
Luizenpluizen

6-10 (op basis van beschikbaarheid)
minimaal 5
Annalinde Jurriaans (AC)
annalinde.jurriaans@gmail.com

Na elke vakantie, op een vrijdagochtend, vindt een
hoofdluiscontrole plaats. Dit gebeurt ook als er tussentijds melding
wordt gemaakt van de aanwezigheid van hoofdluis/neten.
Werkwijze: Elke groep heeft een aantal vertegenwoordigers voor
het luizenpluizen nodig. Dit groepje controleert alleen de groep die
hij of zij heeft toegewezen gekregen. Normaal gesproken is dat de
groep waar uw zoon of dochter in zit. Dit gebeurt volgens de
kalender, meestal op de eerste vrijdag na elke vakantie. We starten
om 8:30. Als er per groep 2 of 3 ouders zijn, is de school binnen
een half uur gecontroleerd.
Geef u op als luizenpluizer, we kunnen in elke groep wel extra hulp
gebruiken, vooral in de bovenbouw hebben we extra handen nodig!
Help mee met pluizen, ook wanneer u niet weet hoe een luis of neet
eruit ziet, kunt u zich gerust aanmelden. Er is altijd wel een “ervaren
pluizer” in de buurt.
Wij rekenen op uw medewerking.
Aantal ouders:
Aantal bijeenkomsten:
Coördinator:
E-mailadres:

minimaal 20
zie jaarkalender
Ingeborg Hooijmaaijers
i.kuipers@ooz.nl
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6.
Techniektorens

Voor bepaalde lessen wordt gebruik gemaakt van de techniektorens.
In deze torens zit het lesmateriaal voor het techniekonderwijs.
Wie wil 3 keer per jaar de inhoud controleren en waar nodig
bijbestellen? In september nemen we contact op om dit door te
spreken.

Aantal ouders:
Aantal bijeenkomsten:
Coördinator:
E-mailadres:

7.
Topondernemers

3
3
Agnes van Dongen
a.vandongen@ooz.nl

Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die willen helpen bij het
verzorgen van de topondernemersboeken.
Wij werken per jaar aan 6 verschillende thema’s.
Hierbij maken we gebruik van boeken. Deze worden eventueel
gehaald bij de bibliotheek en uitgezocht uit onze eigen collectie.
Wat wordt er van je verwacht:
-Het ophalen en wegbrengen van de bibliotheekboeken in het kader
van topondernemers, indien nodig (bibliotheek Zuid).
- Het sorteren van de bibliotheekboeken op thema door middel van
een aangeleverde lijst, hierbij hoort ook het terugzetten van de
boeken.
- Het sorteren van boeken uit de mediatheek per thema, ook hierbij
hoort het terug zetten van de boeken.
Lijkt het je leuk om hieraan een bijdrage te leveren, geef je dan op!
Aantal bijeenkomsten:
Aantal ouders:
Coördinatoren:

8.
Ouderhulppool

6
minimaal 10
Leerkrachten groep 5 t/m8

Wil je je niet verbinden aan een activiteit of hulpgroep, maar je wel
inzetten voor de school? Geef je dan op via de ouderhulppool !
Graag doen we een beroep op je om af en toe eens koffie te schenken
bij bijv. ouderavonden of ranja te schenken bij een sportdag of inkopen
te doen. Van te voren is het lastig in te schatten hoe vaak en wanneer
we je precies zullen vragen. Mocht je dus niet kunnen op het moment
dat we erom vragen, is dat geen enkel probleem.
Coördinator: Marieke Vos (AC)
E-mailadres: info@eye4image.nl
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Uitleg over aanpak activiteiten en hulpgroepen
Als u al wat langer op de Markesteen meedraait, zult u bekend zijn met de begrippen
Activiteiten en Ouderhulpgroepen. Maar misschien hebt u nog maar net kinderen op de
Markesteen. In dat geval praten wij u graag even bij.
Hieronder leggen we uit wat activiteiten en ouderhulpgroepen en de ouderhulppool inhouden.
Ook geven we aan wat we doen, nadat wij uw opgave ontvangen hebben.
Omdat organiseren inhoudt dat we met elkaar dingen afspreken en (tijdig) nakomen geven we
tot slot nog een paar korte spelregels mee.
Activiteiten
Voor het komende jaar staan er zeven activiteiten gepland. Naast de Sint- en Kerstviering, zijn
dit de Glitterdisco, het Project, de sportdag, de Avondvierdaagse en natuurlijk het eindfeest van
groep 1 t/m 7. Kenmerkend voor een activiteit is dat het organiseren – door een projectgroep zich beperkt tot de voorbereiding en uitvoering van dat ene project.
Ter voorbereiding komen de projectgroepen een aantal malen bijeen. Tijdens deze
‘vergaderingen’ zullen de activiteiten inhoud krijgen en zullen de taken worden uitgezet. Bij de
omschrijving in deze Activiteitenkrant is een inschatting gemaakt van het aantal te plannen
vergaderingen.
Hulpgroepen
Hulpgroepen staan de leerkracht(en) bij, gedurende het schooljaar.
Elke hulpgroep heeft een ander karakter.
Enkele ouders die het afgelopen schooljaar actief geweest zijn binnen deze hulpgroepen,
hebben aangegeven door te willen gaan. Om de hulpgroepen weer op volle sterkte te krijgen,
zijn we op zoek naar nieuwe krachten.
In de oproepen in deze krant, vindt u meer informatie over de diverse hulpgroepen.
Ouderhulppool
In deze krant zijn de reeds geplande activiteiten te vinden. Gaandeweg het schooljaar ontstaan
er vaak nieuwe ideeën voor activiteiten. De ouders uit de Ouderhulppool kunnen dan benaderd
worden met een hulpvraag. Daarnaast kunt u ook door uw groepsouder benaderd worden.
Bevestiging opgave ‘Ouderhulp’
Nadat wij uw aanmeldformulier ‘Ouderhulp’ ontvangen en verwerkt hebben, ontvangt u een
mailtje van ons. Hierin geven we aan voor welke activiteiten en/of hulpgroepen u ingedeeld
bent. Indien er meer aanmeldingen dan plekken zijn, volgt er een loting.
Als u zich opgegeven heeft voor de ouderhulppool krijgt u een bevestiging van registratie.
Een paar spelregels
Activiteiten krijgen vorm tijdens de te beleggen vergaderingen. U hoort tijdig wanneer de eerste
vergadering is. Tijdens deze eerste vergadering worden de grote lijnen uitgezet en waar
mogelijk al taken verdeeld. Het verleden leert dat het zeer wenselijk is in elk geval deze eerste
vergadering bij te wonen. Zorg dat u deze niet mist!
Als u gedurende de looptijd van activiteiten en/of ouderhulpgroepen niet in staat bent uw taak
uit te voeren, wordt van u verwacht dat u zelf regelt dat de taak door iemand anders wordt
uitgevoerd.
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De Markesteen, meer dan alleen leren!

Aanmeldformulier Ouderhulp 2015-2016
Naam:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Kind(eren) in groep(en):

A.u.b. nummeren welke activiteit(en) en/of hulpgroep(en) uw voorkeur geniet(en).
Uw eerste voorkeur voorziet u hieronder van nummer 1, etc.

Nr.

Activiteiten

1.

voorkeur

Nr.

Hulpgroepen

Jaaraftrap

1.

Groepsouders

2.

Sintgroep

2.

PR-groep

3.

Kerstgroep

3.

4.

Glitterdisco

4.

Foto groep
Website groep
Decoratiegroep

5.

Project

5.

Luizenpluizen

6.

Avondvierdaagse

6.

Techniektorens

7.

Koningsspelen

7.

Topondernemers

8.

Eindfeest groep 1 t/m 7

8.

Ouderhulppool

9.

Klassenshow-ouder

10.

Verkeersouder

11.

Klusjesouder

12.

“Was-ouder”

voorkeur

Heeft u tips voor ons?:

Wilt u het formulier z.s.m. meegeven aan uw oudste kind op school?
(Liefst vóór vrijdag 28 augustus a.s.)
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NB: voor opgave kunt u ook rechtstreeks mailen met de AC: ac-markesteen@ooz.nl

