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Thema 2022: je lijf is van jou 

 

De Week van de Lentekriebels! 
De lente is hét moment om aandacht te besteden aan onderwerpen en vragen over relaties 
en seksualiteit. Daarom doet onze school dit jaar mee aan de Week van de Lentekriebels 
van 11 tot en met 14 april.  
 
Tijdens deze week zijn er activiteiten voor alle groepen op school. Dit jaar is het thema van 
de Week van de Lentekriebels: je lijf is van jou. Het gaat hierbij om het bespreekbaar 
maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast gaat het over het vragen en 
geven van toestemming. 
Zo geven we lessen over relationele en seksuele vorming en over het omgaan met elkaar. 
 
Op woensdag 13 april gaan we met alle kinderen van onze school in de hal kijken  naar de 
voorstelling Krrriebels van theater “Rooie Vis”.                                                                        
In deze voorstelling staat verliefdheid en weerbaarheid centraal.  
We maken kennis met Annemarieke, die niet kan wachten tot de prins op het witte paard de 
tuin in komt rijden! En we leven mee met Robbie, die op de ochtend van zijn eerste 
afspraakje een rode pukkel op zijn neus vindt!  



In deze musical gaat het ook om de “knuffelcirkel”: iedereen heeft een cirkel om zich heen, 
waarin hij/zij sommige mensen wil toelaten, maar anderen juist liever niet. De voorstelling 
maakt de kinderen hier op speelse wijze van bewust. 
 
Heeft u vragen over deze Week, dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht. 
 
MR verkiezingen oudergeleding 

Vorige week heeft u in een mail meer informatie ontvangen over de verkiezingen van de MR 
oudergeleding. Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie over wat een MR 
lidmaatschap inhoudt of even in gesprek met een huidig lid? In de verzonden mail kunt u alle 
informatie vinden! 
 
 
Grote Peuterdag 

Op vrijdagochtend 8 april organiseren wij, net als alle basisscholen van ons 
bestuur, de Grote Peuterdag. 
Op deze ochtend zijn ouders met hun kinderen van 2 of 3 jaar van harte 
welkom.  
Ouders en kinderen kunnen op deze manier kennismaken met onze school. 
Er is van alles te spelen, ouders kunnen koffie/thee drinken en in gesprek 
met medewerkers van school of ouders van school. Er worden ook 
rondleidingen gegeven door leerlingen uit groep 8. 
Daarnaast zal er geschminkt worden is er extra muziekles en gymles. 
Ken u nog ouders, buren, familie of kennissen die een kind hebben die zoeken naar een fijne 
school voor hun kind dan is het fijn als u ze informeert over deze ochtend. 
 
 
HERHALING: 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 
 
 
HERHALING: 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. 
 
 
Agenda 
   

Woensdag 30 maart Kennismaking nieuwe leerlingen groep 1 
Dinsdag 5 april Schoonmaak gymzaal en speellokaal. 

Gymlessen buiten 
Woensdag 6 april  Vanaf 19.15 uur ouderavond op de 

Markesteen. U kunt zich nog opgeven! 
Donderdag 7 april Breng- en koffieochtend 
Maandag 28 maart Nieuwe nieuwsbrief 
Vrijdag 8 april 9.00 uur -11.30 uur Grote Peuterdag 
Maandag 11 april Nieuwe nieuwsbrief 
 

 
Bijlagen:  
 
 
Grote Peuterdag: Vrijdag 8 april 
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