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Inzameling voedselbank 

Als school midden in de maatschappij vinden we het vanzelfsprekend belangrijk om goed 
burgerschap te tonen. 
Er is een beroep op de school gedaan mee te doen met een inzamelingsactie voor de 
voedselbank. 
Concreet wordt gevraagd om in de week van 31 oktober tot en met 4 november producten te 
kopen en in te leveren in kratten op school. 
Wij zullen ervoor zorgen dat op alle dagen deze week een krat buiten staat s' morgens en 's 
middags. 
Mocht u iets kunnen missen en sympathie hebben voor deze actie dan zien we uw 
product/producten graag tegemoet. In de bijlage kunt u vinden om welke producten het gaat. 
Medewerkers van de voedselbank komen de producten aan het eind van de vrijdag weer bij 
ons op school ophalen. 
  
Mocht u liever een financiële donatie doen aan de voedselbank Zwolle, dan kan dat natuurlijk 
ook: 
https://voedselbankzwolle.nl/doe-een-donatie/  
  
Meer informatie vindt u ook nog in de brief in de bijlage die aan ons gestuurd is vanuit de 
Voedselbank. 
  
Alvast hartelijk dank, namens de voedselbank en 
het team van de Markesteen 
 
Leerplicht: te laat en ongeoorloofd verzuim 

Vanuit de dienst Uitvoering Onderwijs wordt verscherpt toezicht gehouden op te laat komen 
en ongeoorloofd verzuim. Wij vinden het als school belangrijk dat leerlingen zo weinig 
mogelijk onderwijstijd missen. Dit biedt continuïteit en structuur in het leerproces. Op de 
Markesteen noteren we voor alle leerlingen hun aanwezigheid/afwezigheid en wordt te laat 
komen ook genoteerd. U kunt deze gegevens terugvinden in ParnasSys. 
 

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


Voor bepaalde redenen kan verlof aangevraagd worden. De voorwaarden daarvoor kunt u 
terugvinden in de schoolgids en op de website.  
 
Onderstaande actie wordt van de school verwacht! 
De school zal de leerplichtambtenaar inschakelen als een leerling in één schooljaar 
meer dan 9 maal ongeoorloofd te laat komt, dat wil zeggen na 08.30 uur op school is 
zonder geldige reden. Daarnaast moet de schoolleiding er melding van maken als de 
leerling gedurende 4 aaneengesloten lesweken in totaal 16 uur les- of praktijktijd 
ongeoorloofd afwezig was.  De school is dan verplicht dit te melden bij 
de leerplichtambtenaar, via het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs 
(DUO).De leerplichtambtenaar neemt de casus dan over. 
 
Daarnaast kan de school eerder advies vragen of melding maken bij de leerplichtambtenaar 
als er sprake is van zorg m.b.t. het verzuim. 
 
Traktaties en cadeautjes  

Natuurlijk is het hartstikke leuk om je verjaardag te vieren op school!! 
We zien de laatste tijd op school een toename van zeer uitgebreide en vaak ongezonde 
traktaties die kinderen meenemen voor hun verjaardag. 
We voelen de behoefte om aan te geven dat een dergelijke uitgebreide en/of ongezonde 
traktatie niet onze voorkeur heeft. 
We zien ook regelmatig dat een traktatie uit meerdere dingen bestaat (iets te eten en een 
cadeautje), vaak is dat voor kinderen zelfs erg overweldigend en veel. 
We hebben al eerder benadrukt dat een traktatie niet veel, duur en/of ongezond hoeft te zijn. 
In een klas van 30 leerlingen wordt er nogal eens getrakteerd!!  
Hetzelfde geldt voor een traktatie voor het team. Dit is echt niet nodig. En mocht u dit toch 
willen dan ook graag ook een gezonde traktatie. 
 
Ideeën voor goedkope en gezonde traktaties: 
https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/trakteren-voor-kinderen-kindertraktaties.aspx  
 
Gezond eten en drinken 

Aansluitend op bovenstaande stukje willen we u vragen bewust om te gaan met de pauze hap 
en lunch van uw kind. Ook daar zien we nog vaak iets van koek of snoep in de “trommel”. 
Advies is te kiezen voor een gezonde pauze hap zoals fruit of groenten en iets te drinken dat 
niet te zoet is. Liefst in een beker en bakje. 
De leerlingenraad heeft een challenge in het leven geroepen om minimaal op woensdag en 
vrijdag fruit mee te nemen voor de pauzehap. 
Voor de lunch geldt hetzelfde, aangevuld met een boterham. 
Mocht het meegeven van fruit een financieel probleem opleveren dan kunt u dit bij mij (Jorien 
Griffioen: directie-markesteen@ooz.nl) aangeven en zoeken we naar een oplossing. 
 
Pauze hap 

Als team hebben we de organisatie van het nuttigen van de pauzehap door leerlingen herzien. 
De leerlingen namen voorheen de pauze hap mee naar buiten om dit op te eten tijdens de 
ochtendpauze. We hebben besloten dat we hier meer tijd en rust voor willen inplannen. 
Daarom zal het eten en drinken op de ochtend vanaf nu in de klas worden georganiseerd.  
 
Oproep hulp in groep 1-2  

Ter ondersteuning van de leerkrachten in groep 1-2 zijn we op vrijdagmiddag op zoek naar 
iemand/een vrijwilliger die deze leerkrachten wil ondersteunen met hele praktische zaken. 
Het gaat dan om: het voorbereiden of in elkaar zetten van knutselwerkjes, kwasten 
schoonmaken, lijmpotjes vullen, lamineren,….etc. 
Voordat deze leerkrachten op deze middag toekomen aan andere zaken gaat daar veel 
energie in zitten. 
Wie vindt het leuk en wil onze collega’s een uurtje op de vrijdagmiddag ondersteunen? 
Het gaat dan om bijv. om de tijd tussen half 1 en half 2. 
Voor vragen of een reactie: directie-markesteen@ooz.nl 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/trakteren-voor-kinderen-kindertraktaties.aspx


 
Opening nieuwe schoolplein en omgeving, 30 november 11.45 uur 

 
De uitnodiging om de officiële opening van het schoolplein bij te wonen vindt u in de bijlage! 
 
We zijn ontzettend blij dat het plein steeds meer vorm krijgt. Via deze nieuwsbrief wil ik in 
ieder geval al iedereen bedanken die de realisatie van het nieuwe plein hebben gesteund: 
OOZ (ons bestuur), vanuit een innovatiefonds 
De provincie, vanuit een subsidie 
IVN, realisatie van het voedselbosje 
Partou kinderopvang, financiële bijdrage 
AC/stichting oudergelden van de Markesteen, financiële bijdrage 
Diverse ouders, leerlingen en collega’s vanwege actieve hulp en meedenken 
Donker Groen, ontwerp en realisatie van het plein 
 
Peutergym 

Er is nog plek voor peutergym op de Markesteen voor uw kind tussen de 2 en 4 jaar. 
De flyer vindt u in de bijlage (nieuwe QR code). 
 
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. 
 
Agenda 
   

Maandag 31 oktober Start inzamelingsactie voedselbank t/m 4 
november 

Vrijdag 4 november Interne voorleeswedstrijd op de Markesteen gr. 
5 t/m 8 

Maandag 7 november Breng- en koffieochtend 
Maandag 14 november Nieuwe nieuwsbrief 
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Bijlagen:  
Link in de mail naar fotoalbums 

• Opening nieuwe schoolplein van de Markesteen 
• Peutergym op de Markesteen 


