
 
Nieuwsbrief 
Maandag 1 november 2021 
 
In de mail bij deze nieuwsbrief vindt u linkjes naar fotoalbums met daarin foto’s van de 
wielendag op de Markesteen. 
 
 
Derde kleutergroep 

Na een mooie instroom van leerlingen in de maanden augustus, september, oktober en 
november hebben we voor de komende maanden helaas weinig instroom gepland staan in 
groep 1. 
Dit maakt dat we nu al zeker weten dat de derde kleutergroep niet van start kan gaan na de 
kerstvakantie en misschien ook nog niet na de voorjaarsvakantie (afhankelijk van nog 
eventuele nieuwe aanmeldingen van leerlingen). 
Na de meivakantie zal de derde kleutergroep in ieder geval wel kunnen starten. 
U ontvangt hierover te zijner tijd meer informatie, zeker als het uw kind betreft die dan in 
deze groep verder gaat. 
 
Graag zou ik u willen vragen om eventuele jongere broertjes en zusjes van leerlingen op 
school die binnen een jaar 4 jaar worden alvast aan te melden op school. 
Mocht u nog kinderen in de buurt weten waarvan de ouders een school zoeken? Zij zijn 
natuurlijk altijd welkom op onze school voor een rondleiding en informatief gesprek. 
Het zou geweldig zijn als we ons leerlingaantal minimaal stabiel kunnen houden. 
Hiervoor hebben we echt nog wel behoorlijk wat aanmeldingen nodig de komende maanden. 
 
Goed om te benoemen is het feit dat in de wijk Zwolle-Zuid het totale aantal 4 jarigen 
momenteel aan het dalen is. Dit betekent dat dus meer scholen in de wijk te maken hebben 
of zullen krijgen met krimp. 
 
 
 
 
Mediawijsheid 

Week van de Mediawijsheid (4 t/m 12 november) Tijdens de Week van de Mediawijsheid 
doen de leerlingen van groep 8 mee aan MediaMasters. Met deze serious game maken de 
kinderen spelenderwijs kennis met de kansen en gevaren van media. In de klas en thuis 
gaan zij aan de slag met verschillende opdrachten over onderwerpen, zoals: WhatsApp, 
privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. De klas die de meeste bits (punten) scoort, mag 
zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ noemen én wint mooie prijzen. MediaMasters 
is een onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar draait de #WvdM om de vraag: 
hoe houden we het samen sociaal online? Door heel het land vinden in buurthuizen, 
bibliotheken en scholen verschillende activiteiten plaats. Kijk voor meer informatie en 
activiteiten op www.weekvandemediawijsheid.nl 
 
Ouderavond 24 november 2021 

In de bijlage vindt u een aparte uitnodiging voor de ouderavond van woensdag 24 november. 
U kunt zich opgeven via de link in deze brief of via de link hieronder. 
We hopen op een grote opkomst deze interessante avond! 
 
 
 
 

http://www.weekvandemediawijsheid.nl/


Even voorstellen 
Hoi allemaal, 
Mijn naam is Fleur, ik ben 24 jaar en sinds eind september loop 
ik stage in groep 5 van de Markesteen. Afgelopen schooljaar 
ben ik begonnen met de pabo in deeltijd op de KPZ en tot de 
meivakantie zal ik hier op school te vinden zijn. Naast mijn stage 
op de Markesteen werk ik als onderwijsassistent op de van der 
Capellen Scholengemeenschap, en in het weekend ben ik te 
vinden in de bediening van Bistro Bonne Femme in Zwolle. Ik 
heb hiervoor Toeristisch Management gestudeerd, en zou ooit 
nog wel eens stewardess willen worden… In mijn vrije tijd geniet 
ik het liefst van een avond in het theater of in een goed 
restaurant. Ik kijk enorm uit naar de komende periode op de 
Markesteen! 
 
Boekentips 

 'Twee vechtende eekhoorntjes'  
is een grappig prentenboek met een wijze les: waarom 
ruziemaken als je ook samen kunt delen? De eekhoorntjes Eduard 
en Reinier zijn druk bezig hun wintervoorraad aan te leggen en 
hebben allebei hun oog laten vallen op de állerlaatste 
dennenappel in het bos. In het spannende gevecht dat volgt gaan 
de eekhoorntjes zelfs zo ver dat ze hun eigen leven in gevaar 
brengen om de dennenappel te bemachtigen. Dat kan nooit goed 
gaan... 
Schrijver: Rachel Bright en tekeningen: Jim Field 
Alle leeftijden 
 

 
Een hartverwarmend en humoristisch boek van Jaco Jacobs, een van 
de bekendste Zuid-Afrikaanse kinderboekenauteurs. Marnus voelt zich 
onzichtbaar tussen zijn broers. Zijn oudere broer geeft meisjes 
zoenlessen in de achtertuin, en zijn kleine broertje is een zakelijke 
genie. Maar als hij Leila ontmoet en haar helpt om een boom te redden, 
voelt hij zich voor het eerst belangrijk. 

Dit ontroerende verhaal is de eerste Nederlandse vertaling van Jaco 
Jacobs. Deze bijzondere auteur heeft bijna alle belangrijke prijzen voor 
jeugdboeken in het Afrikaans gewonnen en in 2020 werd dit boek 
genomineerd voor de Carnegie Medal. 
Leeftijd 9-12 jaar 
 

 
 
 
 
Agenda 
   

Maandag 8 november  Breng- en koffieochtend 
Vrijdag 12 november 11.15 Werkgroep PR en communicatie 
Vrijdag 12 november Voorleeswedstrijd op de Markesteen 
Maandag 15 november Nieuwe nieuwsbrief 
  
De in de schoolgids genoemde margemiddagen in december zijn niet helemaal correct, de 
juiste middagen zijn donderdagmiddag 23 en vrijdagmiddag 24 december 
 
Activiteiten zijn onder voorbehoud van eventuele nieuwe maatregelen in het kader van het 
toenemende aantal coronabesmettingen  
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Bijlagen: Ouderavond 
 
 
 
 
 
 
 


