
 
Nieuwsbrief 
Maandag 26 september 2022 
 

 
 
Situatie corona 

We bemerken in en om de school dat het aantal besmettingen met het corona virus helaas 
weer wat toeneemt. Op dit moment zijn er protocollen in de maak die beschrijven welke 
maatregelen er aan de orde zijn in welke fase van de situatie rondom corona. 
Deze protocollen bevatten deels landelijk vastgestelde maatregelen en zijn door de school 
aangevuld met schoolspecifieke maatregelen. 
De protocollen zijn goedgekeurd door de MR. Ik voeg deze bij in de bijlage. 
Op dit moment bevinden we ons in fase donkergroen. Dit is de fase waarin eigenlijk alleen 
de basisafspraken gelden. 
Waar het gaat om maatgelen qua o.a. isolatie en quarantaine is en blijft de GGD/het RIVM 
leidend. 
Er wordt uiteindelijk landelijk bepaald in welke fase we zitten en welk scenario moet gelden. 
Als we van donkergoen naar een ander scenario gaan zal ik u vanzelfsprekend informeren 
en het protocol nogmaals delen. 
Voor nu willen we u als volgt informeren en zelftesten beschikbaar stellen: 
Bij een eerste besmetting in de groep ontvangt u hierover een berichtje vanuit de leerkracht. 
Bij 3 of meer besmettingen in de groep van uw kind ontvangt u weer een bericht en krijgen 
de leerlingen 2 zelftesten mee naar huis. 
We vragen u alert te zijn op klachten bij uw kind en te testen als de klachten passen bij een 
corona besmetting. 
Zelftesten zijn beschikbaar op school en kunt u via een berichtje of ’s morgens bij de deur 
vragen aan een teamlid van de Markesteen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Even voorstellen, Esther Braafhart 

Mijn naam is Esther Braafhart. Ik ben werkzaam bij 
het Sociaal Wijkteam (SWT) als Jeugd- en 
Gezinswerker. Vanuit het SWT ben ik voor een aantal 
uren in de week verbonden aan basisschool de 
Markensteen. Ik maak onderdeel uit van het 
Ondersteuningsteam. 
 
Ouders, kinderen en leerkrachten kunnen bij mij 
terecht met zorgvragen en zaken waar zij tegenaan 
lopen. We gaan in gesprek, kijken samen naar welke 
vragen er zijn en zoeken met elkaar naar mogelijke 
oplossingen.   
Daar waar het enkel school gerelateerd is, bent u in 
eerste instantie bij de IB’er of leerkracht op de juiste 
plek. Het kan echter ook zijn dat u thuis tegen dingen 
aanloopt; bij uw kind, in de opvoeding, op financieel vlak, in uw partnerrelatie, persoonlijk of 
op een ander gebied. 
En soms zijn er vragen die extra aandacht vragen en is specialistische (jeugd)hulp nodig. 
Vanuit het Sociaal Wijkteam kunnen wij dit inzetten; daar is de gemeente verantwoordelijk 
voor.  
 
Ik ben bereikbaar op 06-25266445. Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag donderdag en 
vrijdag. Heeft u vragen, bel mij gerust! 
 
Afwezigheid Claudia en Marielle 

Vanwege een medische ingreep zijn zowel Claudia als Marielle (conciërge en ondersteuning 
administratie) de komende periode niet aanwezig op school. Zeer waarschijnlijk kunnen zij 
na de herfstvakantie weer op school zijn. 
 
Evaluatie IEP toetssysteem 

Het afgelopen schooljaar hebben we gewerkt en gerapporteerd met behulp van de IEP 
toetsinstrumenten. Dit geldt voor zowel de toetsen in januari als juni als voor de eindtoets die 
altijd afgenomen wordt in groep 8. 
We hebben het gebruik en de rapportage van de uitkomsten van de toetsen geëvalueerd. 
Uit deze evaluatie komen een aantal sterke punten maar ook een aantal aandachtspunten 
naar voren. 
Een aantal sterke, positieve punten: 

• Veel aandacht en duidelijk inzicht in de individuele leerlijn van de leerling 
• Duidelijke toetsen die minder talig zijn, korter zijn en meer gericht zijn op dat wat we 

werkelijk willen toetsen 
• Digitale toetsen waardoor leerlingen het prettig werken vinden en zo meer gefocust 

zijn op de toets. 

Een aantal aandachtspunten: 
• De hart en handen uitkomsten zijn, met name  bij de jongere leerlingen, niet altijd 

herkenbaar 
• De rapportage voor ouders is erg uitgebreid en niet altijd helder 

We hebben besloten dat we het werken met IEP willen voortzetten. We nemen de 
aandachtspunten mee en kijken naar mogelijke oplossingen. Er is structureel contact met de 
toetsaanbieder ook zij doen positieve aanpassingen in het systeem. Op basis van de 
feedback over de rapportage kan het zijn dat de weergave van de IEP uitkomsten er in het 
portfolio er de volgende keer anders uitziet. 
 
Herfsttoernooi ZAC voetbal en schaken 

Meer informatie vindt u in de PDF in de bijlage 
 
 
 



 
Kids disco 

Uitnodiging Kids Onderwater Disco! 
 

We vinden het super leuk om jullie te kunnen uitnodigen voor deze 
avond. 

 
Wanneer: Vrijdag 7 oktober 

Locatie: op school 
Groep 1 tm 4 van 18.00 – 19.00 uur 

Groep 5 tm 8 van 19.30 – 21.00 uur 
 

Thema: Onderwaterwereld 
Kom verkleed, misschien win jij wel de prijs voor de leukste outfit! 

 
Meer informatie volgt nog via de nieuwsbrief.  

 
 
Agenda 
   

26 sept t/m 30 sept. “Week tegen het pesten” 
Woensdag 5 oktober Kennismakingsochtend nieuwe 

leerlingen 
Start kinderboekenweek: “Gi-Ga-Groen” 

Vrijdag 7 oktober Kinderdisco Thema ”Onderwater” 
Gr. 1 t/m 4: 18.00-19.00 uur 
Gr. 5 t/m 8: 19.30-21.00 uur 

Maandag 10 oktober Nieuwe nieuwsbrief 
  

 
Bijlagen:  

• Informatie herfsttoernooi ZAC 
• Sectorplan en coronaprotocollen 
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