
 
Nieuwsbrief 
Maandag 13 december 2021 
 

Op dit moment is nog niet duidelijk of de kerstvakantie wel of niet een week eerder zal 
ingaan. Uiterlijk morgenavond tijdens de persconferentie horen we hier meer over. 

Mocht besloten worden om de vakantie daadwerkelijk een week eerder te laten 
beginnen zal ik u daar vanzelfsprekend woensdagochtend over informeren en ook 
aangeven wat dit betekent voor de rest van de week. 

Groet, Jorien Griffioen 

 

Corona en protocol 
Qua corona besmettingen en de bijbehorende protocollen leven we bij de dag. 
Morgen staat er weer een persconferentie gepland, de vraag is of hier weer maatregelen 
worden aangekondigd die van invloed zijn op het onderwijs. We wachten af. 
Ook op de Markesteen neemt het aantal besmettingen in de groepen de afgelopen weken 
toe. Groep 8 is in quarantaine geweest en groep 7 heeft een week les op afstand gehad. 
Vandaag is ook groep 6 gestart met les op afstand, in ieder geval tot en met woensdag 15 
december. 
Merkbaar is dat dit allemaal behoorlijk veel energie kost van alle betrokkenen. 
Ik wil via deze nieuwsbrief uitspreken dat ik ontzettend blij ben met de begripvolle ouders en 
het flexibele team op de Markesteen. Dat maakt de situatie in ieder geval niet ingewikkelder 
dan deze al is. Dank daarvoor! 
 
Extra kleutergroep na de voorjaarsvakantie 

Na overleg met team en Medezeggenschapraad is besloten de start van de extra 
kleutergroep toch te organiseren na de voorjaarsvakantie. 
Dit betekent voor een aantal leerlingen uit groep 1-2a en 1-2 b (vanaf instroom 1 oktober 
2021) dat zij dan over zullen stappen naar deze groep. 
Wij gaan een vacature plaatsen voor de bezetting van deze groep. 
Mogelijk hebben we voor een deel van deze vacature ook intern een oplossing.  
De desbetreffende ouders worden hierover verder geïnformeerd. 
 
Vertrek juf Lisanne 

Lisanne Feeburg, leerkracht groep 1-2a, heeft een andere uitdagende baan gevonden en zal 
per 1 februari verbonden zijn aan de KPZ (katholieke Pabo Zwolle). 
Dit betekende een vacature voor deze groep op donderdag en vrijdagochtend. 
Ik vind het geweldig dat Huriye, de leerkracht op maandag, dinsdag en woensdag heeft 
voorgesteld om tot de zomervakantie de groep full time op te pakken. 
Er hoeft hiervoor dus geen vacature uitgezet te worden. 
 



Resultaten methodetoetsen rekenen (WIG-5) in Parnassys 
De resultaten van de methodetoetsen rekenen (nieuwe methode WIG-5) zijn niet zichtbaar in 
Parnassys. Het team van de Markesteen is vanwege de implementatie van deze nieuwe 
methode nog bezig met de interpretatie van de resultaten. Binnenkort wordt meer duidelijk 
over de manier waarop we de resultaten willen rapporteren naar de ouders. 
 
Kerstbomen inzamelen 

Oude bomen vangen veel winst! 
Doe jij dit jaar ook mee aan de kerstbomenactie op woensdag 5 januari en woensdag 12 
januari 2022?  
Als je tien kerstbomen inzamelt, mag je gratis zwemmen in zwembad De Vrolijkheid!  
 
Ieder jaar wordt in de gemeente Zwolle de kerstbomenactie ‘Oude bomen vangen veel 
winst!’ georganiseerd.  
Je kunt dan kerstbomen inzamelen, zodat die niet op straat blijven liggen of in brand worden 
gestoken. We hopen dat zoveel mogelijk kinderen meedoen aan de actie. Zo houden we de 
straten schoon en het is goed voor het milieu!  
 
Doe mee!  
Je mag meedoen als je 15 jaar of jonger bent. Je kunt op woensdag 5 januari en woensdag 
12 januari kerstbomen inleveren bij één van de inleverpunten bij jou in de buurt. Voor iedere 
ingeleverde kerstboom krijg je € 0,20 en een stempel op de stempelkaart. Met een volle 
kaart (tien stempels) mag je gratis zwemmen in zwembad De Vrolijkheid aan de Ossenkamp 
7 in Zwolle. 
 
Inzamelpunten 
De kerstbomen kunnen worden ingeleverd op woensdag 5 
januari en woensdag 12 januari van 13.00 - 16.00 uur bij 
de volgende inzamelpunten: 
Zwolle-Zuid  

Oude Deventerstraatweg, onderkomen ROVA 
Gedeputeerdenlaan, bij de scholen 
Parkeerplaats S.V.I. 
Stokmeesterslaan, bij de scholen 
Schellerall 

 
Agenda 
   

Woensdag 15 december Kennismakingsochtend nieuwe leerlingen 
Vrijdag 17 december 11.15 Werkgroep PR en communicatie 
Donderdag 23 december Kerstbrunch i.p.v. kerstdiner en middag vrij 

voor alle leerlingen. 
Vrijdag 24 december ’s middags zijn alle leerlingen vrij 
Vrijdagmiddag 24 december tot en met 
zondag 9 januari 2022 

KERSTVAKANTIE 

Maandag 17 januari 2022 Nieuwe nieuwsbrief 
De in de schoolgids genoemde margemiddagen in december zijn niet helemaal correct, de 
juiste middagen zijn donderdagmiddag 23 en vrijdagmiddag 24 december 2021 
 
Activiteiten zijn onder voorbehoud van eventuele nieuwe maatregelen in het kader van het  
aantal coronabesmettingen  
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Bijlagen:  
• In de mail vindt u linkjes naar de fotoalbums van Sinterklaas 

 
 


