
 
Nieuwsbrief 
Dinsdag 1 maart 2022 
 
Opening nieuwe BSO groep van Partou 

Op 10 januari is de nieuwe BSO groep ‘Kombuis’ geopend. Om dit te vieren wordt er 
dinsdag 1 maart een openingsfeest gehouden, waarbij iedereen van harte welkom is 
om de nieuwe groep te bewonderen. De nieuwe groep bevindt zich in Christelijke 
Basisschool de Ark op de Gedeputeerdenlaan 47. 
 
De nieuwe BSO groep biedt opvang aan kinderen van basisschool de Markesteen en 
basisschool de Ark. De groep heeft een huiselijke uitstraling met allemaal nieuw speelgoed 
en materiaal. De kinderen mogen meedenken met wat ze ’s middags na school willen doen. 
Een kleurrijke knutsel maken, je verkleden als prins of prinses of een spelletje mens-erger-je-
niet met je vriendjes. Ook heeft de BSO groep veel mogelijkheden om buiten te spelen.  
 
Deze splinternieuwe groep gaan we natuurlijk met elkaar vieren. Daarom ben jij dan ook van 
harte welkom om een kijkje te nemen op Kombuis tijdens het openingsfeest op 1 maart. 
Natuurlijk zijn er naast het rondkijken op de groep ook gave activiteiten te doen. Zo is er een 
speurtocht, een knutseltafel en kan jij geschminkt worden. Wij openen vanaf 16:00 onze 
deuren. Bij binnenkomst zal een hapje en drankje klaarstaan om jullie welkom te heten. Het 
feest komt om 18:00 weer tot zijn eind. Kom jij gezellig langs met je vriendjes, broertjes en/of 
zusjes? Dat zouden wij hartstikke leuk vinden.  
 
Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar gedeputeerdenlaan45a@partou.nl.  
 
Wij hopen jullie dinsdag 1 maart welkom te kunnen heten bij ons openingsfeest. Tot dan! 
 
Vakanties schooljaar 2022-2023 

Hierbij alvast voor de planning, het vakantierooster voor het volgende schooljaar 2022-2023 
 

Vakantie Datum 
Herfstvakantie 17 oktober t/m 21 oktober 2022 
Kerstvakantie 26 december 2021 t/m 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 
Goede Vrijdag 7 april 2023 
Tweede Paasdag 10 april 2023 
Meivakantie week 1 24 april t/m 28 april 2023 
Meivakantie week 2 1 mei t/m 5 mei 2023 
Hemelvaart + dag erna 18 + 19 mei 2023 
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 
Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 2023 
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Herhaling en nieuws in het rood: Vergroening van het schoolplein 
Vanuit het team en ouders leeft de wens om ons schoolplein aantrekkelijker en groener in te 
richten. Er zijn al een aantal stappen genomen om te komen tot de realisatie van deze wens. 
We zijn begonnen met het schrijven van een plan waarin we beschrijven wat we graag 
zouden willen veranderen aan ons plein en wat het achterliggende doel is van aanpassing 
van het plein/schoolomgeving. 
De belangrijkste doelen die we nastreven bij dit project zijn: 

• Een aantrekkelijker speelomgeving voor onze leerlingen 
• Mogelijkheden om de schoolomgeving te betrekken bij ons onze lessen 
• Aanpassingen doorvoeren die te goede komen aan natuur en milieu 
• Een aantrekkelijker schoolomgeving voor de buurtbewoners, nieuwe- en bestaande 

ouders, leerlingen en collega’s. 
We hebben voor de realisatie van onze plannen inmiddels ook subsidie aangevraagd. 
We werken samen met een hovenier, op dit moment worden er tekeningen en een offerte 
gemaakt. 
We zouden graag enthousiaste ouders willen betrekken bij de realisatie van onze 
plannen en bij het samen gebruiken en onderhouden van de nieuwe omgeving. 
Heeft u iets met groen, natuur en milieu? En vindt u het leuk om betrokken te worden bij 
deze plannen dan hoor ik het graag. 
U kunt mij mailen: directie-markesteen@ooz.nl 
 

Binnenkort wordt al een start gemaakt met de aanleg van een “voedselbosje” op een deel 
van het schoolplein. Via de IVN zijn we uitgekozen voor de realisatie van dit bosje en wordt 
dit voor de school kosteloos gerealiseerd. 
Groep 7 zal betrokken worden bij de aanleg en het onderhoud van dit bosje de rest van dit 
schooljaar. 
Ik heb al een aantal reacties van ouders. Leuk!! 
Aanmeldingen zijn nog steeds welkom! 

 
 
Herhaling: Afname vragenlijst WMK 

In het kader van het monitoren van de kwaliteit van ons onderwijs/de schoolorganisatie kunt u 
binnenkort een uitnodiging verwachten voor het invullen van een vragenlijst. 
Het zou fijn zijn om zoveel mogelijk reacties te mogen ontvangen zodat we een goed beeld 
kunnen vormen van de ervaring/beleving van ouders op de Markesteen. 
 
Herhaling: Verkiezingen MR oudergelding 

Zoals u waarschijnlijk wel weet heeft de Markesteen een actieve betrokken 
Medezeggenschapsraad (MR). 
In deze MR zitten leerkrachten, ouders en de directeur (adviserend lid). Samen wordt 
nagedacht en soms ook besloten over belangrijke onderwerpen voor onze school. 
Dit schooljaar zullen er weer verkiezingen gehouden worden voor de oudergeleding van de 
MR. De komende periode zult u hierover verder geïnformeerd worden. 
Misschien goed om alvast te bedenken of een rol in de MR misschien iets voor u is, er zijn 
voor de komende periode vacatures. 
Er volgt dus nog meer informatie. 
Wilt u nu al meer informatie en/of contact met iemand van de oudergelding van de MR? 
Dan kunt u mailen met mr-markesteen@ooz.nl. Onze huidige voorzitter is Macia Brouwer 
(moeder van Karlijn, groep 3 en Yorn, groep 7). 
 
Herhaling: Makersfestival Zwolle: voor uitvinders en ontdekkers! 

Robots in elkaar solderen, 3D-printen of glas snijden? Op zaterdag 19 maart is het eerste 
Makersfestival in Zwolle! Hét festival voor uitvinders en ontdekkers van 8 tot 18 jaar. Voor 
iedereen die iets (of niets!) heeft met techniek, slimme innovaties en grappige uitvindingen. 
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Kinderen kunnen er tussen 10 en 16 uur van alles 'maken’ en zien wat te maken heeft met 
techniek én hightech innovaties. Het Makersfestival Zwolle is op het voormalige Philips 
terrein in Zwolle. Hogeschool Windesheim, Sterk Techniek Onderwijs en de Vrienden van 
Techniek organiseren dit festival om kinderen en jongeren kennis te laten maken met 
techniek. Omdat zij vinden dat techniek magisch is én voor iedereen. Zelfs als kinderen 
misschien denken dat ze niet zo technisch zijn. Het Makersfestival laat zien hoe divers 
technologie is en kan -wie weet- zelfs helpen bij een profiel- of studiekeuze. Het 
Makersfestival is gratis. Wel fijn als je je even aanmeldt, dan weten we dat je komt! Kijk voor 
meer informatie en aanmelden op www.Makersfestivalzwolle.n 
 
Agenda 
   

28 februari tot en met 4 maart Ontwikkelgesprekken via Teams 
Woensdag 2 maart Kennismakingsochtend groep 1C 
Vrijdag 4 maart Groep 8 krijgt het portfolio mee naar huis 
Maandag 7 maart Start projectweken: “Duurzaamheid” 

AC vergadering 
Woensdag 9 maart Realisatie “voedselbosje” groep 7 helpt mee 
Maandag 14 maart Nieuwe nieuwsbrief 
  
 

 
Bijlagen:  

• Stichtingweekjeweg.nl 
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