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Onze leerlingenraad 

Op dinsdag 20 september is de 
nieuwe leerlingenraad 
gepresenteerd. Ook hadden we onze 
eerste vergadering. Dit zijn onze 
plannen van de leerlingenraad: 

• veiligheid rondom de school 
zoals minder kinderen met de 
auto naar school 

• gezond eten: fruitdag op 
woensdag en vrijdag (dat die 
dag alleen maar fruit eten is) 

• TSO  
• SOCIAAL GEDRAG aanpak 

pestgedrag, omgang met 
elkaar 

• schoolkrant Thema is 
HOBBY¨S 

groeten Gijs Lublink,Nils Jager 
 

Op de foto:  

Boven: Liam en Jayden gr. 5, Nils en Marijn gr. 6, 

Onder: Gijs en Karlijn, gr 7, Levi en Dylan, gr 8 

 

 

 

 

 
 
 



Kijk- en informatiemiddag 

Op woensdag 12 oktober tussen 12.00 uur en 13.00 uur zijn alle ouders welkom om te 
komen kijken in de groep van hun kind/kinderen. 

De kinderen zullen zelf van alles kunnen vertellen over hun klas. 

Vanzelfsprekend is de leerkracht ook aanwezig om iets te kunnen vertellen en om vragen te 
beantwoorden. 

U bent van harte welkom! 

 

Wielendag 

Op woensdag 26 oktober mogen de kinderen op wieltjes op school komen. 
Dit betekent dat er deze dag gestept, geskatet, gerolschaatst etc. mag worden op het plein. 
Wieltjes met iets van een motortje eraan mogen niet worden meegenomen. 
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste bescherming (kniebeschermers, 
elleboogbeschermers, helm etc.). We hopen dat het een gezellige dag wordt die op rolletjes 
verloopt! 

 
 

 

Kinderboekenweek 

 
Kinderboekenweek van 5 t/m 16 oktober 
 

 
In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen maken of vliegeren op het 
strand, een hut bouwen of picknicken in het park of vogels spotten en een moestuintje 
maken in je eigen tuin. De natuur is overal om ons heen. Buiten is er van alles te ontdekken 
en te doen. Wil jij weten hoe een panda, tijger of ijsbeer leeft? Of ben je juist nieuwsgierig 
naar de dieren in de zee of diep onder de grond? Wil je alles leren over planten, bloemen en 
kruiden? En ben je benieuwd hoe je de natuur en het klimaat een handje kan helpen? Er zijn 
heel veel boeken die jou helpen een echte natuurheld te worden. Ga mee op avontuur om al 
het moois van de natuur te zien en te ontdekken wat jij kan doen om haar te helpen! Leer 
over bijzonder dierenweetjes in informatieve boeken, dompel je onder in spannende verhalen 
over woeste buitenavonturen of verwonder je over prachtige natuurillustraties in 
prentenboeken. Kom daarna mee naar buiten. De Kinderboekenweek 2022 is gi-ga-groen! 
Voor alle groepen zijn nieuwe boeken besteld met het thema natuur. Tijdens de 
Kinderboekenweek zullen boeken nog meer centraal staan, wordt er veel voorgelezen en 
gaan leerlingen van groep 8 peuters van Partou voorlezen.  

https://nl.pinterest.com/pin/349662358548146619/


Alle groepen zijn verder dit jaar al voor de eerste keer naar de bieb geweest. Tip voor 
ouders, waarvan de kinderen nog geen lid zijn: ieder kind kan tot de leeftijd van 18 jaar gratis 
lid worden. U kunt zelf een pasje laten aanmaken in de bieb. 
De Stadkamer heeft ook een mooi programma voor de Kinderboekenweek. Zie: 
Stadkamer.nl/lezen/nieuws 
Als u tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek koopt bij boekwinkel Bruna in Zwolle 
Zuid en de kassabon inlevert bij de leerkracht van uw kind, mogen wij voor 20% van het 
totaalbedrag leesboeken uitzoeken om onze klassenbibliotheek uit te breiden. De actie loop 
van 5 t/m 16 oktober. Hopelijk gaan jullie veel lezen! 
 

Peutergym 

Zie de flyer in de bijlage! 
Vanaf 27 oktober ook peutergym door Sport Service Zwolle in de Markesteen. 
 

Project Bakfiets Zwolle-Zuid 

Met vol enthousiasme kunnen wij, Lammert en Amy, vertellen 
dat wij vanaf 09-11-2022 vier weken lang tijdens de 
ochtendpauze op woensdag bij De Markesteen lang komen met 
onze bakfiets. Wij zijn twee derdejaars studenten van de 
opleiding psychomotorische therapie en lopen in dit schooljaar 
stage bij Travers Welzijn in Zwolle Zuid. Daar lopen wij met een 
jeugdwerker en zetten wij verschillende projecten op die te 
maken hebben met onze opleiding. 
  
In de vier weken dat wij bij De Markesteen langs komen, zullen 
wij kleine activiteiten gaan uitvoeren met de leerlingen die op dat 
moment op het schoolplein zijn. De kinderen mogen vrijwillig 
aansluiten en tijdens de activiteiten zullen wij met hen 
spelenderwijs laten kennismaken met thema’s zoals 
samenwerken en grenzen aangeven. Voor de kinderen is het 
leuk om bijzondere activiteiten te doen en voor ons is het leuk te leren werken met deze 
thema’s. Daarnaast is het voor de jeugdwerkers in Zwolle Zuid een interessant project om te 
kijken wat er allemaal op het schoolplein gebeurt. 
Wij hebben veel zin om bij De Markesteen langs te komen en activiteiten uit te voeren met 
de leerlingen van deze school. 
  
Aanbod Travers 

Travers: Aanbod na schooltijd voor kinderen uit Zwolle Zuid. 

   
 

En in de bijlage meer informatie over de Farmclub! 

 

MEC muziek, cursus algemene muzikale vorming (AMV) 

We starten in het seizoen 2022/2023 meerdere keren met een kennismakings muziek. (AMV) 



We gaan samen zingen en muziek maken op verschillende instrumenten. We spelen 
keyboard, gitaar, ukelele, viool ea. We leren nieuwe liedjes en gaan bezig met ritme. Je 
ontvangt je eigen lesboekje bij de cursus. Hierin staat informatie over de instrumenten, 
liedjes die we leren zingen en bladmuziek om te leren spelen. Een gezellige startcursus 
muziek. De cursus is voor kinderen uit groep 3 t/m groep 6. 
 
De cursus gaat door bij minimaal 6 aanmeldingen. 
De kosten zijn €99,- voor een cursus van 8 lessen, incl. cursusmateriaal. 
Zwolle Zuid, Marshof, Tichelmeesterlaan 45, 14.45-15.30 
Woensdag na de Herfstvakantie beginnen we met een cursus van 8 lessen. De data zijn: 
26 oktober, 2, 9, 16, 23 en 30 november, 7 en 14 december 
 
We hebben al voldoende aanmeldingen om te starten, maar er is nog plek voor meer 
leerlingen. 
U kunt zich aanmelden via: https://forms.gle/CsxY1ASnqzfq7fvHA 
Groeten Cindy van Dongen 

 
www.mecmuziek.nl 

info@mecmuziek.nl 

06-46033925 / 06-25104647 

Volg ons  op insta en facebook 

 

Herfsttoernooi ZAC voetbal en schaken 

Meer informatie vindt u in de PDF in de bijlage 
 

Agenda 
   

Maandag 10 oktober 16.00 uur-17.30 uur 
Voorlichting voortgezet onderwijs voor ouders 
groep 7 en 8 
AC vergadering en schoonmaakavond 

Woensdag 12 oktober 12.00 uur-13.00 uur Kijk- en informatiemiddag 
alle groepen 

Vrijdag 14 oktober Breng- en koffieochtend. U mag uw kind in de 
klas brengen en er staat koffie en thee klaar in 
de hal. 

15 tot en met 23 oktober HERFSTVAKANTIE 

Woensdag 26 oktober Wielendag! 

Donderdag 27 oktober 19.30 uur MR vergadering 

Maandag 31 oktober Nieuwe nieuwsbrief 

  

 
Bijlagen:  

• Informatie herfsttoernooi ZAC 

• Peutergym 

• Farmclub vanuit Travers Welzijn 

Daarnaast een link in de mail naar de foto’s van het volleybaltoernooi waar een aantal 
kinderen van de Markesteen aan mee heeft gedaan. 
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