
 
Nieuwsbrief 
Maandag 29 november 2021 
 
Digitale ouderavond 

Afgelopen woensdag is er een digitale ouderavond georganiseerd. 
Deze avond was het alternatief voor de geplande fysieke ouderavond op de Markesteen. 
De ouderavond is verschoven naar 26 januari 2022, we hopen dat deze dan wel door kan 
gaan. 
Tijdens de digitale bijeenkomst van afgelopen woensdag stonden er twee thema’s centraal: 
het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en ons nieuwe leerlingvolgsysteem van IEP. 
Beide onderwerpen zijn door Jorien en Regina toegelicht aan de hand van een presentatie en 
daarnaast was er ruimte voor vragen. 
Er waren zo’n 35 geïnteresseerde ouders online, wij hebben het ervaren als een prettig 
alternatief, al zien we elkaar natuurlijk het liefst gewoon live op school. 
De presentaties zijn bij deze nieuwsbrief voor alle ouders bijgevoegd. 
Heeft u vragen hierover dan kunt u ons altijd mailen: directie-markesteen@ooz.nl 
We zullen deze onderwerpen ook nog verder ter sprake brengen tijdens de fysieke ouderavond 
op 26 januari. 
 
Corona en protocol 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u het meest recente protocol met de aangepaste maatregelen 
vanuit de persconferentie van vrijdag 26 november 2021. 
De meest actuele aanpassingen kunt u vinden in het rood. 
 
Even voorstellen 

 
Goedendag, Ik zal mezelf even kort voorstellen. Ik ben Rienk 
Riedstra, eerstejaarsstudent op Hogeschool KPZ. Ik ben 17 jaar oud 
en ik loop stage bij groep 1/2 b met Annemeé Daalhuizen als mentor.  
Ik loop mijn stage met veel plezier. Daarnaast gebruik ik mijn tijd om 
veel gitaar te spelen.  
 
 
 
 
 
 
Herhaling: 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, we onderzoeken of dit eventueel mogelijk is na de voorjaarsvakantie 
(afhankelijk van nog eventuele nieuwe aanmeldingen van leerlingen of door hiervoor extra 
budget vrij te maken). 
U ontvangt hierover zo snel mogelijk meer informatie, zeker als het uw kind betreft die dan in 
deze groep verder gaat (leerlingen ingestroomd in oktober 2021 en daarna) 
 
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. 
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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 aan het 
dalen is de komende jaren. Dit betekent dat dus meer scholen in de wijk te maken hebben of 
zullen krijgen met krimp. 
 
 
Agenda 
   

Woensdag 1 december Breng- en koffieochtend gaat niet door 
Vrijdag 3 december Sinterklaasfeest op school 
Dinsdag 8 december 19.30 uur: MR vergadering online 
Woensdag 8 december Kennismakingsochtend nieuwe leerlingen 
Maandag 13 december 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  
aantal coronabesmettingen  

 
Bijlagen:  
Presentatie NPO 
Presentatie IEP 
Meest recente coronaprotocol 
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