
 
Nieuwsbrief 
Maandag 14 maart 2022 
 
Tussenschoolse Opvang 

Voor het schooljaar 2022-2023, of als dat mogelijk is al eerder, zijn we op zoek naar vrijwilligers 
die willen helpen bij de begeleiding tijdens de tussenschoolse opvang. 
Het gaat om het begeleiden en faciliteren van spelen op het plein/veld gedurende de twee 
pauzes, ieder een half uur, op maandag, dinsdag en donderdag en op vrijdag alleen een half 
uur midden-bovenbouw. 
U ontvangt voor uw inzet een vrijwilligersvergoeding. 
Heeft u interesse en vindt u het leuk om een bijdrage te leveren aan een gezellige pauze voor 
onze kinderen? 
Ik hoor graag van u! Dan kunnen we kijken naar de mogelijkheden. 
directie-markesteen@ooz.nl 
 
Gymzaal en verkiezingen 

De komende week kunnen we in verband met de verkiezingen geen gebruik maken van onze 
gymzaal. De gymlessen zullen buiten georganiseerd worden. 
 
Schoolfotograaf 

Op maandag 21 maart is de schoolfotograaf op de Markesteen. 
U heeft hierover al meer informatie ontvangen via een mail vanuit Claudia/Marielle. 
 
Gebruik van het plein na schooltijd 

Zoals u weet is de Markesteen een Dalton kindcentrum. Dit betekent o.a. dat 
kinderopvangorganisatie Partou in ons gebouw een kinderdagverblijf heeft en er momenteel 
1 BSO groep in ons gebouw zit en 3 groepen in het gebouw van de Ark. 
Na schooltijd spelen de kinderen van de BSO onder begeleiding van pedagogisch 
medewerkers buiten. 
Omdat het spelen van de BSO kinderen en het spelen van andere kinderen van onze school, 
maar ook andere kinderen van buitenaf erg door elkaar loopt hebben we afspraken gemaakt 
over het gebruik van het plein. 
We willen het plein op bepaalde tijden reserveren voor het buitenspelen van de BSO 
kinderen. 
Dit betekent dat ons plein na schooltijd op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 
15.30 uur tot sluit alleen bedoeld is voor het spelen van de BSO kinderen. 
Op woensdag is er geen BSO en is het plein toegankelijk voor iedereen die er gezellig wil 
spelen. Dit zelfde geldt ook voor alle kinderen op de andere dagen tot 15.30 uur. 
Dus meteen na schooltijd en op de woensdagmiddag kan iedereen gebruikmaken van het 
schoolplein. 
 
 
 



Website 
Binnenkort komt onze nieuw vormgegeven website in de lucht. De website heeft een wat 
modernere aanbik gekregen en, erg belangrijk, kan dan ook goed vanaf een tablet of mobiel 
bekeken worden! 
Heeft u als ouder nog tips over de website, dan hoor ik dat graag! 
directie-markesteen@ooz.nl 
 
Vergroening van het schoolplein 

We zijn allemaal heel erg blij met ons nieuwe voedselbosje op het plein. In dit bosje zijn 
bomen, struiken en planten aangeplant waarvan de vruchten, noten, zaden, bladeren en/of 
bloemen gegeten kunnen worden. 
Groep 7 is ieder schooljaar extra verantwoordelijk voor dit stukje plein. 
Wel zullen alle andere groepen er ook gebruik van maken gekoppeld aan lessen waarbij de 
tuin een rol kan spelen. 
Om de tuin staat een hekje omdat het niet de bedoeling is dat er in deze tuin gespeeld wordt. 
Er mag dus ook geen spelmateriaal in de tuin (zoals ballen). 
Wel mogen ouders en kinderen in de tuin kijken, maximaal 4 personen tegelijk. 
Op het houtsnipperpad mag gelopen worden zodat iedereen goed kan zien welke planten er 
in de tuin staan en hoe ze groeien. We hebben ook al veel insecten gespot! 
Naast de leerlingen van groep 7 is er ook een groep ouders die actief mee wil denken en 
doen m.b.t. de vergroening van het plein. 
 
Mogelijk heeft u nog tuingereedschap over, voordat we deze gaan aanschaffen doen we 
daarom eerst een uitvraag, wij zoeken nog: 
 

Klein gereedschap Groot gereedschap 
 

• 2 handschepjes 
• 2 snoeischaren 
• 1 heggenschaar 
• 1 takkenschaar 
• 1 bollenplanter 
• 1 handhark/krabber (driepoot 

harkje) 
• 1 stoffer en blik 
• 10 liter emmers (meerdere) 
• 3 gieters (5 liter) 

 

• 1 bladhark 
• 1 hark 
• 1 driepoot 
• 2 scheppen 
• 2 harde bezems 
• 1 schoffel 

 

 
• Verder willen we graag een kast waarin we het gereedschap van de tuin kunnen 

opbergen. Mogelijk heeft u een dergelijke kast over. Of anders zijn er wellicht ouders 
die willen helpen met het maken van een dergelijke kast?? 
Reacties over materiaal en/of de kast graag naar Jorien griffioen:  
directie-markesteen@ooz.nl  
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Breng- en koffieochtend 

Vanweg corona hebben we ze een tijdje moeten missen. Op 
vrijdag 18 maart organiseren we weer de breng- en koffieochtend. 
Op deze ochtend mogen alle ouders hun kinderen in de klas 
brengen. In de hal zijn ouders welkom voor een kopje koffie of thee 
en een praatje met andere ouders of met mij en eventuele andere 
collega’s die dan aanwezig zijn. U bent van harte welkom! 
Fijn dat het weer kan!! 
 
 
Herhaling: Afname vragenlijst WMK 

In het kader van het monitoren van de kwaliteit van ons onderwijs/de schoolorganisatie heeft 
u een uitnodiging ontvangen 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: 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 
  

 
 
 
Agenda 
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Project duurzaamheid, alle groepen Tot en met 23 maart 
Vrijdag 18 maart Breng- en koffieochtend, het mag weer!! 
Maandag 21 maart Schoolfotograaf op de Markesteen 

Leerlingenraad 
Woensdag 23 maart Afsluiting van het project over duurzaamheid 

Kennismakingsochtend nieuwe groep 1 
leerlingen 

  
Maandag 28 maart Nieuwe nieuwsbrief 
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Grote Peuterdag 

 
 
 
 
 


