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Speciale KERST nieuwsbrief 

Naast deze nieuwsbrief vindt u de speciale KERST nieuwsbrief in de bijlage. 
In deze nieuwsbrief alle informatie over de activiteiten rondom het kerstfeest op de 
Markesteen. 
Kerstbomen actie 2023 

Oude bomen vangen veel winst! 
Doe jij dit jaar ook mee aan de kerstbomenactie op woensdag 4 januari en woensdag 11 
januari 2023?  
Als je tien kerstbomen inzamelt, mag je gratis zwemmen in zwembad De Vrolijkheid!  
 
Ieder jaar wordt in de gemeente Zwolle de kerstbomenactie ‘Oude bomen vangen veel 
winst!’ georganiseerd.  
Je kunt dan kerstbomen inzamelen, zodat die niet op straat blijven liggen of in brand worden 
gestoken. We hopen dat zoveel mogelijk kinderen meedoen aan de actie. Zo houden we de 
straten schoon en het is goed voor het milieu!  
 
Doe mee!  
Je mag meedoen als je 15 jaar of jonger bent. Je kunt op woensdag 4 januari en woensdag 
11 januari kerstbomen inleveren bij één van de inleverpunten bij jou in de buurt. Voor iedere 
ingeleverde kerstboom krijg je € 0,20 en een stempel op de stempelkaart. Met een volle 
kaart (tien stempels) mag je gratis zwemmen in zwembad De Vrolijkheid aan de Ossenkamp 
7 in Zwolle. 
 
Inzamelpunten Zwolle Zuid 
De kerstbomen kunnen worden ingeleverd op woensdag 4 januari 
en woensdag 11 januari van 13.00 - 16.00 uur bij de volgende 
inzamelpunten: 
Zwolle-Zuid  

Oude Deventerstraatweg, onderkomen ROVA 
Gedeputeerdenlaan, bij de scholen 
Parkeerplaats S.V.I. 
Stokmeesterslaan, bij de scholen 
Schellerallee 
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Reminder: Slaapzaktie!! 

We doen mee met een actie waarbij slaapzakken en dekens worden ingezameld voor de 
mensen/kinderen in de Oekraïne die deze goed kunnen gebruiken deze koude winter. 
Meer uitleg kunt u vinden in de flyer in de bijlage. 
U kunt slaapzakken/dekens en andere gevraagde spullen inleveren op de inzamelpunten die 
genoemd worden in de flyer. 
Is dat lastig te organiseren? Dan kunt u uw spullen voor de inzameling ook op de 
Markesteen inleveren bij Claudia, Marielle of Jorien. Wij zorgen dan dat de spullen op de 
goede plek komen!! 
 

 
 
Feestdagen en vakantie 

Het team van de Markesteen wens alle ouders en kinderen en hun familie alvast hele 
gezellige feestdagen en een fijne kerstvakantie toe!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agenda 
   

Woensdag 14 december Kennismakingsochtend nieuwe leerlingen 
Donderdag 22 december Kerstfeest op school 
Vrijdag 23 december Gezellige ochtend op school en aftellen en 

zingen voor de vakantie op het podium, alle 
kinderen zijn de middag vrij. 

24 december 2022 tot en met 8 januari 
2023 

KERSTVAKANTIE 

Maandag 9 januari  Breng- en koffieochtend 
’s avonds AC vergadering en 
schoonmaakavond 

Maandag 16 januari Nieuwe nieuwsbrief 
  

 
Bijlagen:  

• In de mail linkjes naar fotoalbums 
• Speciale KERST nieuwsbrief 
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