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Inzameling voedselbank 

We hebben op de Markesteen in de week van 31 
oktober een prachtige inzameling voor de voedselbank 
georganiseerd. 
Er is veel ingeleverd en we hebben goed kunnen 
bijdragen aan het totaal van de inzameling in Zwolle 
onder de scholen. 
In het totaal zijn er bij 8 scholen 82 volle kratten 
opgehaald. De Markesteen heeft daar zeker 8 volle 
kratten aan bijgedragen! 
Nogmaals dank voor jullie hulp! 
  
Mocht u liever een financiële donatie doen aan de 
voedselbank Zwolle, dan kan dat natuurlijk ook: 
https://voedselbankzwolle.nl/doe-een-donatie/  
   
Hartelijk dank, namens de voedselbank en 
het team van de Markesteen 
 
Boekencollectie op de Markesteen 

Op dit moment zijn we bezig om onze boekencollectie op school helemaal te saneren. Oude, 
achterhaalde en/of beschadigde boeken gaan we afvoeren en er zijn een groot aantal 
nieuwe boeken besteld voor in de groepen. 
 
Onder de boeken die we uit de collectie gehaald hebben zitten eventueel nog best leuke 
boeken voor de kinderen thuis.  
We willen kinderen en ouders in de gelegenheid stellen om eventueel boeken uit de kiezen 
voor thuis. 
We zullen dit eerst aan de kinderen van groep 3 tot en met 8 zelf vragen, het kan dus zijn dat 
zij volgende week met een boek/boeken naar huis komen. 
 

https://voedselbankzwolle.nl/doe-een-donatie/


Vindt u het ook leuk om nog even tussen de boeken te snuffelen voordat we ze 
afvoeren dan kunt u dit doen op dinsdag 15 november om 14.45 uur of op woensdag 
16 november om 12.00 uur. 
Daarna voeren we alle overgebleven boeken af. 
 
Voordat de nieuwe boeken naar de groepen kunnen, moeten deze geplastificeerd 
worden. 
Dit voorkomt dat ze snel vies en lelijk worden door het vele lezen. 
We zouden uw hulp bij dit plastificeren erg op prijs stellen!! 
Helpen kan op school of u kunt een aantal boeken mee naar huis nemen en daar de boeken 
plastificeren. 
Graag contact hierover met: 
Jorien Griffioen directie-markesteen@ooz.nl  
Marielle Schaap m.schaap@ooz.nl  
Of een telefoontje naar school. 
Vele handen maken licht werk!! 
 
 
Opening nieuwe schoolplein en omgeving, 30 november 11.45 uur 

 
 
Op 23, 24 en 25 november wordt de beplating op het plein aangebracht. 
We zijn zo benieuwd naar het resultaat!!! 
 
De uitnodiging om de officiële opening van het schoolplein bij te wonen vindt u in de bijlage! 
 
We zouden het leuk vinden als er op 30 november zoveel mogelijk kinderen in het groen of 
met een groen accent op school komen!! 
 
Reminder: Project Bakfiets Zwolle-Zuid 

Met vol enthousiasme kunnen wij, Lammert en Amy, vertellen 
dat wij vanaf 23-11-2022 (is 2 weken opgeschoven) 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. 
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Agenda 
   

Dinsdag 15 november NIO afname groep 8 
Dinsdag 15 november 14.45 uur en 
woensdag 16 november 12.00 uur 

Gratis (oude) boeken uitzoeken in de hal van 
de school 

Vrijdag 18 november Groep 6, 7 en 8 gaan naar het Rijksmuseum in 
Amsterdam. Vertrek 7.15 uur met de bus 

23, 24 en 25 november Beplanting wordt aangebracht op het plein 
Woensdag 23 november Kennismakingsochtend nieuwe leerlingen. 

Start bakfietsproject, zie toelichting in deze 
nieuwsbrief 

Vrijdag 25 november Muzieklessen van MEC muziek 
Maandag 28 november Nieuwe nieuwsbrief 

 
Binnenkort ontvangt u een speciale nieuwsbrief met alle informatie over ons 
Sinterklaasfeest op maandag 5 december. 
 
Bijlagen:  
Link in de mail naar fotoalbums wielendag 

• Opening nieuwe schoolplein van de Markesteen 
• Flyer over passend Onderwijs en ouders 
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