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Het team stelt zich verder voor via een foto en informatiestukje te vinden in de bijlage en op 
de website. 
 
Namens de Activiteitencommissie, ouderhulp en Jaaraftrap op 16 september 

Heel graag doen we weer een beroep op uw hulp bij diverse activiteiten in en om de school. 
Voor de extraatjes naast het reguliere onderwijsprogramma zijn we afhankelijk van de inzet 
van hulpouders. We waarderen uw inzet enorm!! 
Wilt u zich ook opgeven als u al eerder heeft geholpen, uw aanmelding loopt niet automatisch 
door! 
Hierbij de link naar de ouderhulpkrant inclusief de mogelijkheid om uw aan te melden. 
https://forms.office.com/r/FDEnRdDQsE 
 
Jaaraftrap! 
Dag allemaal! 
We hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad. We zijn weer op school en we 
hebben niet stilgestaan! In de vakantie is het schoolplein helemaal omgebouwd en klaar om 
groen te gaan worden! We willen het nieuwe schoolplein samen openen en daarom 
organiseert de Activiteitencommissie een jaaraftrap. Een momentje om elkaar even te 
spreken, de vakantie door te nemen en nieuwe plannen voor het nieuwe schooljaar te 
maken. We nodigen ouders/ verzorgers, leerlingen (en broertjes of zusjes die nog niet op De 
Markesteen zitten) dan ook van harte uit voor koffie/ thee, limonade en een taartje! 
Wanneer?  Op vrijdag 16 september. Je hoeft je niet aan te melden. Kom gewoon! 
Hoe laat?  Van 18.30 uur tot 19.30 uur. We gaan er vanuit dat je gegeten hebt! 
Waar?  Op het nieuwe, (bijna) groene schoolplein. 
De ouders kunnen lekker onderling, met de leraren en met de mensen van Partou bijpraten. 
Voor de kinderen organiseren we het maken van een enorm kunstwerk! Hoe we dat doen 
verklappen we nog niet, maar doe oude kleren aan! 
Daarnaast zoeken we 10 ouders die de kinderen willen begeleiden. Hiervoor kan je je 
aanmelden bij Petra Koorman via 06-26175569 of pkoorman@hotmail.com.  
We hopen jullie te zien in het nieuwe jaar!  
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Verzoek gezonde traktaties en eten en drinken op school 
In de eindinfo en in de schoolgids hebben we al aandacht besteed aan gezonde traktaties en 
gezond eten en drinken op school. 
We merken dat veel kinderen al een gezonde pauzehap, drinken en lunch mee naar school 
krijgen, dat is fijn! Veel kinderen eten ’s morgens iets van groenten of fruit. Drinken graag in 
een beker of fles, dat scheelt ook weer pakjes en is levert daardoor een positieve bijdrage aan 
het milieu. Gewoon kraanwater is een goed idee! 
Voor/bij de lunch liever geen koekjes of iets dergelijks. Vaak is 1 of 2 boterhammen (zeker 
voor de jongsten) meer dan genoeg. 
Traktaties hoeven niet meer voorverpakt te zijn. Mocht een kind toch met iets van snoep op 
school komen om te trakteren, dan wordt aan de kinderen mee naar huis gegeven zodat de 
ouders zelf kunnen bepalen wat ze hier mee doen. Andere traktaties worden in de regel samen 
in de klas na het vieren van de verjaardag samen opgegeten. 
 
Kids disco Markesteen 

De kids disco op de Markesteen kan weer georganiseerd worden!! 
De AC is druk met de voorbereidingen. 
Volgende week volgt de officiële uitnodiging! 
Datum: 7 oktober 
18.00-19.00 uur Groep 1 t/m 4 
19.30-21.00 uur Groep 5 t/m 8 
Alle leerlingen zijn dan van harte welkom in de hal van de school. 
 
Open dagen VO 

Alvast voor de leerlingen/ouders groep 7 en 8. Ieder schooljaar worden er door het 
voortgezet onderwijs open dagen en voorlichtingsmomenten georganiseerd. 
In de bijlage vindt u de momenten van de scholen in Zwolle die onder ons bestuur (openbaar 
Onderwijs Zwolle) vallen.  
 
Team TSO 

In de bijlage vindt u meer informatie over de medewerkers die betrokken zijn bij de Tussen 
Schoolse Opvang 
 
Educatief materiaal 

Diverse bedrijven bieden educatief materiaal aan. Via school verzenden zij vaak speciale 
aanbiedingen. Vanzelfsprekend staat het u helemaal vrij om hier wel of geen gebruik van te 
maken. Ik deel hierbij informatie over kidsweek.  
  

Kidsweek heeft een actie speciaal voor kinderen thuis: Kidsweek voor maar € 1,50 per 
week met het boek Een krokodil in het bad! cadeau. 
Kidsweek is een wekelijkse krant voor kinderen vanaf 7 jaar. In de krant lezen kinderen het 
belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland. Ingewikkelde onderwerpen worden op een 
begrijpelijke manier uitgelegd en afgewisseld met moppen, dierennieuwtjes en bijzondere 
weetjes. Zo leren ze elke week wat nieuws! De afwisseling van ingewikkelde en makkelijke 
onderwerpen, lange en korte artikelen én mooi beeldmateriaal, maakt Kidsweek 
aantrekkelijk voor zowel ervaren lezers als voor kinderen die nog wat oefening kunnen 
gebruiken. 
www.kidsweek.nl/leesdekrant. 
  

Ook Squla biedt een abonnement met korting aan. 
Meer informatie op www.squla.nl  
U kunt een kortingscode (geldig t/m 30 sept. 2022) verkrijgen door mij even een berichtje te 
sturen via Parro. 
 
Agenda 
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Maandag 12 september Deze week omgekeerde 
ontwikkelgesprekken 

Woensdag 14 en 28 september Kennismakingsochtend nieuwe 
leerlingen 

Vrijdag 16 september Jaaraftrap 18.30 uur-19.30 uur 
Maandag 19 september MR vergadering 
Woensdag 21 september Margedag/studiedag, alle kinderen zijn 

vrij 
Donderdag 22 en vrijdag 23 september Jorien afwezig i.v.m 2-daagse studie 
Maandag 26 september Nieuwe nieuwsbrief 
  

 
Bijlagen:  

• Het team stelt zich voor 
• De medewerkers van de TSO stellen zich voor 
• Overzicht opendagen OOZ VO scholen 
• Uitnodiging kids disco 


