
 
Nieuwsbrief 
Maandag 11 mei 2021 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Babynieuws 

De vrouw van meester Frank, Merel, is zwanger van hun 
tweede kindje. 
De uitgerekende datum voor de bevalling is begin juni. 
Frank zal rond die tijd zo’n 3 weken niet voor de groep staan. 
Er wordt een invaller voor zijn werkzaamheden gezocht. 
 
Juf Andrea is ook zwanger van een  tweede kindje. Zij is 
uitgerekend begin november 2021! 
Ze heeft het mooie nieuws al gedeeld met de kinderen van haar 
groep 7-8. 
 
 
 
 
Schoolreizen 

Vanwege de beschikbaarheid van de schoolreis accommodaties heeft er een aanpassing in 
de schoolreisdatum voor de groepen 5, 6 en 7 plaatsgevonden. 
Deze groepen gaan niet op maandag 7 juni op schoolreis maar op dinsdag 8 juni. 
Groep 1 en 2 hebben een feestdag op 7 juni en groep 3 en 4 gaan zoals gepland wel op 
maandag 7 juni op schoolreis. 
 
Grote Peuterdag 

Normaal gesproken zouden we dit schooljaar ook weer een Grote Peuterdag organiseren. 
Een ochtend waarop (nieuwe) ouders met hun kinderen kennis kunnen komen maken met 
de Markesteen (en andere scholen van OOZ). 
Vanwege de maatregelen rondom corona is besloten deze dag dit schooljaar niet door te 
laten gaan. We ontvangen nieuwe ouders inmiddels wel weer persoonlijk op school (met 
inachtneming van de corona maatregelen). 
Volgend schooljaar zal er een Grote Peuterdag georganiseerd worden aan het begin en aan 
het eind van het schooljaar. 
Aan het begin van het schooljaar is dat vrijdag 24 september 2021. 

 
Bijlagen 

In de bijlage vindt u de nieuwste koelkastposter voor ouders die hoort bij onze methode voor 
sociaal emotioneel leren, Kwink. 



Ook vindt u informatie over vakantiemogelijkheden voor ouders en kinderen met een minimum 
inkomen. 
Daarnaast nog een aantal flyers en informatie over de “Yu Man Race School Tour” vanuit Sport 
Service Zwolle via onze vakleerkracht gymnastiek, Erica Manenschijn. 
 
Boekentip! 

        
 
Alfabet, Charlotte Dematons, prentenboek voor kinderen vanaf ongeveer 3 jaar 
B is van badlaken waarop een broccoli in badpak de blauwe bergen bewondert, terwijl op de 
bloemetjesbank een broccoli in bikini hun bloemkooltje in zijn buggy bekijkt. 
T is van tandarts - een teckel - die met een tang een tand trekt van een tyrannosaurus rex terwijl 
zijn toegewijde tandartsassistent - een tapir - toekijkt. 
Alle letters van het alfabet en hun oneindige mogelijkheden vind je in dit prachtige boek vol 
verrassende vondsten. Iedere pagina is een weergaloos zoek- en ontdekfeest. 
Probeer in de tekeningen ook de letters zelf te vinden, voor de dief ermee vandoor gaat! 
Zie je welk voorwerp hij van bijna elke bladzijde meeneemt? 
 
Herhaling: Vakantierooster 2021-2022 

 
Vakantie Datum 
Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021 
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 
Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 25 februari 2022 
Goede Vrijdag 15 april 2022 
Tweede Paasdag 18 april 2022 
Meivakantie week 1 25 april t/m 29 april 2022 
Meivakantie week 2 2 mei t/m 6 mei 2022 
Hemelvaart + dag erna 26 + 27 mei 2022 
Tweede Pinksterdag 6 juni 2022 
Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2022 

 
 
Agenda 
   

Donderdag 13 mei tot en met zondag 16 
mei 

Lang weekend Hemelvaart 

Maandag 17 mei Start CITO toetsweken groep 2 t/m 7 
Maandag 17 mei Groep 7 heeft het praktisch 

verkeersexamen 
Overleg activiteiten commissie  
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Woensdag 19 mei Kennismakingsochtend nieuwe 
leerlingen 

Maandag 24 mei Vrije dag i.v.m. Pinksteren 
Dinsdag 25 mei Nieuwe nieuwsbrief 
Op basis van het nieuwe protocol zullen geplande activiteiten uit de jaarkalender 
eventueel verplaatst of geannuleerd worden. 
U wordt op de hoogte gehouden door middel van de nieuwsbrieven. 
Geannuleerd: luizenpluizen, koffieochtenden.  

 
Bijlagen:  
Kwink Koelkastposter nummer 4 
PDF: vakantie mogelijkheden voor ouders met een minimum inkomen 
3 Fyers vanuit Sport Service Zwolle over sporten voor kinderen en informatie over de 
“Yu Man Race School Tour” 


