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Koningsspelen 

 
 

 
 
 

Vrijdag 22 april gaan we er weer een gezellige en sportieve dag van maken rondom het thema 
van de Koningsspelen. 
Het is fijn als de kinderen in sportieve kleding op school komen, want in alle groepen gaan we 
bewegen en sporten. 
De onderbouw, groep 1 t/m 4, start de dag met een ontbijt in gemengde groepen op school 
(normale tijd op school). Daarna openen we gezamenlijk de Koningsspelen met een dans op 
het plein en gaan deze groepen in en om de school sporten en spelletjes doen. 
Groep 5 t/m 8 start met een sport- en spelprogramma op de voetbalvelden van ZAC. Daarna 
zullen ze in gemengde groepen lunchen op school en nog een gezellig middagprogramma 
hebben in hun groep. 
Voor een tussendoortje wordt gezorgd, de kinderen hoeven dus geen eten en drinken mee te 
nemen. Voor alle leerlingen gelden de normale schooltijden. 
Het is erg leuk als alle leerlingen qua kleding iets dragen in de kleuren van Koningsdag: rood, 
wit, blauw en/of oranje. 
We zijn weer blij met alle hulp van ouders en studenten en Sport Service Zwolle waardoor we 
dit op deze manier kunnen organiseren. 
 
Avond4Daagse 2022 

Over ruim 2 maanden is het zo ver, de Avond4Daagse! Dit jaar kunnen we -van 13 juni tot en 
met 17 juni- eindelijk weer als school meelopen! Fantastisch natuurlijk omdat de afgelopen 2 
edities niet door konden gaan. Binnenkort zal er meer informatie volgen zoals de routes (5km 
en 10km) en om je bijvoorbeeld op te geven maar houd de datums vast vrij want hoe meer 
zielen hoe meer plezier met elkaar! 
Wij hebben nog wel 6 hulpouders nodig om alles goed te organiseren. Heb je je nog niet 
opgegeven maar help je graag mee? Geef je dan op via 



ons aanmeldformulier: https://forms.office.com/r/N33LZRgxsS of stuur een e-mailbericht 
naar ac-markesteen@ooz.nl met vermelding van je contactgegevens. 

 
 
Week van de lentekriebels 

 

   
 

 

Thema 2022: je lijf is van jou 

 

De lente is hét moment om aandacht te besteden aan onderwerpen en vragen over relaties 
en seksualiteit. Daarom doet onze school dit jaar mee aan de Week van de Lentekriebels 
van 11 tot en met 14 april, deze week dus!  
 
Tijdens deze week zijn er activiteiten voor alle groepen op school. Dit jaar is het thema van 
de Week van de Lentekriebels: je lijf is van jou. Het gaat hierbij om het bespreekbaar 
maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast gaat het over het vragen en 
geven van toestemming. 
Zo geven we lessen over relationele en seksuele vorming en over het omgaan met elkaar. 
 
Op woensdag 13 april gaan we met alle kinderen van onze school in de hal kijken  naar de 
voorstelling Krrriebels van theater “Rooie Vis”.                                                                        
In deze voorstelling staat verliefdheid en weerbaarheid centraal.  
We maken kennis met Annemarieke, die niet kan wachten tot de prins op het witte paard de 
tuin in komt rijden! En we leven mee met Robbie, die op de ochtend van zijn eerste 
afspraakje een rode pukkel op zijn neus vindt!  

https://forms.office.com/r/N33LZRgxsS
https://forms.office.com/r/N33LZRgxsS


In deze musical gaat het ook om de “knuffelcirkel”: iedereen heeft een cirkel om zich heen, 
waarin hij/zij sommige mensen wil toelaten, maar anderen juist liever niet. De voorstelling 
maakt de kinderen hier op speelse wijze van bewust. 
 
Heeft u vragen over deze Week, dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht. 
 
Ouderavond en Grote Peuterdag 

Op 6 april waren er zo’n 45 ouders in de school tijdens onze ouderavond. 
Er is algemene informatie uitgewisseld over zaken die lopen op school, 
daarnaast was er aandacht voor de nieuwe rekenmethode WIG5, een 
stukje achtergrond werd toegelicht door Irene Heuvingh, onze 
rekenspecialist. Ook konden de ouders een rekenles bijwonen in de groep 
van hun kind. Verder was er de mogelijkheid om meer informatie te 
ontvangen over DORR (voor kleuters) en in gesprek te gaan over IEP en 
het portfolio. 
 
Vrijdagochtend 8 april openden we onze deuren voor geïnteresseerde nieuwe ouders en hun 
kind(eren). De Grote peuterdag!! Het was een sfeervolle ochtend met in het totaal 15 
gezinnen die op bezoek zijn geweest. Een aantal daarvan zijn al bekenden van school omdat 
er al een kind uit het gezin op school zit. 
 
Kortom een week met veel ouders in de school en dat voelde ook wel weer heel erg goed!!! 
 
Paaseieren zoeken op de wijkboerderij Schellerhoeve 

Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een poster met meer informatie over eieren zoeken op de 
wijkboerderij de Schellerhoeve. 
 
Agenda 
   

Maandag 11 april 19.30 uur MR vergadering 
Woensdag 13 april Kennismakingsochtend nieuwe groep 1 

leerlingen 
Woensdag 13 april Voorstelling op school in het kader van de 

week van de Lentekriebels 
Vrijdag 15 april Goede Vrijdag, de kinderen zijn vrij 
Maandag 18 april Tweede paasdag, de kinderen zijn vrij 
Woensdag 20 april Kennismakingsochtend nieuwe groep 1 

leerlingen 
Woensdag 20 en donderdag 21 april IEP eindtoets voor de leerlingen van groep 8 
Vrijdag 22 april Koningsontbijt en Koningsspelen op school 
Zaterdag 23 april tot en met zondag Meivakantie 
Dinsdag 10 mei Nieuwe nieuwsbrief 
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