
 
Nieuwsbrief 
Dinsdag 30 augustus 2022 
Start van het nieuwe schooljaar 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Onze zomervakantie zit er weer op! Welkom terug op school!! 
Vorige week zijn we met het team aan de slag geweest om deze week goed van start te kunnen 
gaan. 
Heerlijk om alle leerlingen weer te treffen op school! 
In deze nieuwsbrief en in de bijlagen vindt u belangrijke informatie over school zodat iedereen 
een goede start kan maken. 
Normaal gesproken ontvangt u de kalender ook op papier. Deze volgt later i.v.m. 
printproblemen op diverse scholen binnen ons bestuur. 
In de volgende nieuwsbrief ontvangt u van alle leerkrachten een foto en kennismakingstekstje. 
Ik wens u en uw kind(eren) weer een prachtig schooljaar toe op de Markesteen. 
 
Hartelijke groet, ook namens de collega’s 
Jorien Griffioen 

 
 
Start schooljaar en corona  

Gelukkig is de situatie rondom corona momenteel rustig. Wel zal er de komende weken 
gewerkt worden aan een Markesteen specifiek protocol waarin beschreven wordt welke 
maatregelen we zullen nemen als de situatie rondom corona weer zorgelijk wordt. 
Deze maatregelen zullen gekoppeld worden aan een aantal fasen van ernst van de situatie. 
Dit protocol wordt ontwikkeld in samenspraak met het ministerie, het bestuur, het team en de 
Medezeggenschapsraad van de Markesteen. 
 
Documenten nieuwe schooljaar 

Schoolgids, voor nieuwe ouders op papier en alle andere ouders ontvangen de schoolgids 
alleen digitaal bij deze nieuwsbrief. De schoolgids wordt ook op de website geplaatst. 
Jaarkalender, De oudste leerlingen uit het gezin krijgen de jaarkalender voor ouders mee op 
papier. Daarnaast ook digitaal bij deze nieuwsbrief en ook op de website. We proberen de 
kalender dit schooljaar ook in Parro. 



Activiteitencommissie, ouderhulpkrantje digitaal, dit schooljaar werkt de activiteiten 
commissie weer met een digitale krant en daarbij ook digitale aanmelding voor ouderhulp (zie 
ook het kopje hieronder). 
 
 
Namens de Activiteitencommissie, ouderhulp en Jaaraftrap op 16 september 

Heel graag doen we weer een beroep op uw hulp bij diverse activiteiten in en om de school. 
Voor de extraatjes naast het reguliere onderwijsprogramma zijn we afhankelijk van de inzet 
van hulpouders. We waarderen uw inzet enorm!! 
Wilt u zich ook opgeven als u al eerder heeft geholpen, uw aanmelding loopt niet automatisch 
door! 
In de bijlage vindt u het krantje van de activiteitencommissie met uitleg over de diverse 
activiteiten en de hulp die gezocht wordt. Er wordt ook verteld wat er gedaan wordt van de 
inkomsten via de ouderbijdrage. 
Hieronder nog even de link naar de opgave voor hulp (kan ook via het krantje, deze bevat ook 
deze link) 
https://forms.office.com/r/FDEnRdDQsE 
 
Jaaraftrap 16 september 2022! 
Dag allemaal! 
We hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad. We zijn weer op school en we 
hebben niet stilgestaan! In de vakantie is het schoolplein helemaal omgebouwd en klaar om 
groen te gaan worden! We willen het nieuwe schoolplein samen openen en daarom 
organiseert de Activiteitencommissie een jaaraftrap. Een momentje om elkaar even te 
spreken, de vakantie door te nemen en nieuwe plannen voor het nieuwe schooljaar te 
maken. We nodigen ouders/ verzorgers, leerlingen (en broertjes of zusjes die nog niet op De 
Markesteen zitten) dan ook van harte uit voor koffie/ thee, limonade en een taartje! 
 
Wanneer?  Op vrijdag 16 september. Je hoeft je niet aan te melden. Kom gewoon! 
 
Hoe laat?  Van 18.30 uur tot 19.30 uur. We gaan er vanuit dat je gegeten hebt! 
 
Waar?  Op het nieuwe, (bijna) groene schoolplein. 
 
De ouders kunnen lekker onderling, met de leraren en met de mensen van Partou bijpraten. 
Voor de kinderen organiseren we het maken van een enorm kunstwerk! Hoe we dat doen 
verklappen we nog niet, maar doe oude kleren aan! 
Daarnaast zoeken we 10 ouders die de kinderen willen begeleiden. Hiervoor kan je je 
aanmelden bij Petra Koorman via 06-26175569 of pkoorman@hotmail.com.  
We hopen jullie te zien in het nieuwe jaar!  
 
AVG toestemming van ouders 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) heeft u bij de 
start op school of als uw kind al langer op school zit aan het begin van vorig schooljaar een 
toestemmingsformulier ingevuld over het gebruik van beeldmateriaal en uitwisseling van 
toetsgegevens. 
Deze toestemmingsgegevens kunt u vinden in uw eigen Parnassys account onder het kopje 
privacy. 
Zou u willen controleren of deze gegevens nog kloppen? 
Als dat het geval is hoeft u niets te doen. 
Wil u iets aanpassen, dan kunt u dat zelf in Parnassys doen of dit doorgeven aan Claudia van 
Dorsten of aan mij. 
Ik zal aan het begin van ieder schooljaar via de nieuwsbrief deze reminder sturen. 
Gedurende het schooljaar kunt u hierin dus altijd zelf aanpassingen doen. 
 
Open dagen VO 

Alvast voor de leerlingen/ouders groep 7 en 8. Ieder schooljaar worden er door het 
voortgezet onderwijs open dagen en voorlichtingsmomenten georganiseerd. 
In de bijlage vindt u de momenten van de scholen in Zwolle die onder ons bestuur (openbaar 
Onderwijs Zwolle) vallen. 
 
Omgekeerde ontwikkelgesprekken 

https://forms.office.com/r/FDEnRdDQsE
mailto:pkoorman@hotmail.com


Ook dit schooljaar starten we het schooljaar in de derde schoolweek met omgekeerde 
ontwikkelgesprekken. U wordt samen met uw kind uitgenodigd voor een gesprek met de 
leerkracht(en) van uw kind(eren). 
In het formulier, bijgevoegd in de bijlage, vindt u meer informatie. De vragen zijn voor u als 
leidraad. Als u het prettig vindt (dus zeker geen noodzaak) mag u het formulier invullen en 
tijdens het gesprek aan de leerkracht geven. 
Aanstaande woensdag ontvangt u via Parro een uitnodiging voor het plannen van een 
gesprek. 
 
Tijdens dit gesprek is het gewenst als uw kind meekomt (zeker voor leerlingen van groep 5 
t/m 8). 
Tijdens de andere ontwikkelgesprekken dit schooljaar spreekt de leerkracht juist graag even 
met u als ouder alleen. We zullen bij de uitnodiging duidelijk aangeven of het wel of niet 
gewenst is of uw kind meekomt. Verder is het voor u goed om te weten dat u zelf opvang 
regelt voor uw kinderen tijdens het gesprek. Er is op school geen opvang voor uw kinderen 
en het is niet de bedoeling dat andere kinderen meegaan naar het ontwikkelgesprek. 
 
Koffieochtenden 

De breng- en koffieochtenden staan vermeld in de jaarkalender. Op deze geplande 
momenten zetten we de deuren graag weer open en bent u welkom om uw kind in de klas te 
brengen en beneden gezellig met elkaar koffie of thee te komen drinken 
 
Team TSO 

De tussenschoolse opvang wordt dit schooljaar weer begeleid door een gemengde groep 
van ambulante collega’s uit het Markesteenteam, vrijwilligers en pedagogisch medewerkers 
van Partou. 
Binnenkort ontvangt u meer informatie over de vrijwilligers en pedagogisch medewerkers via 
de nieuwsbrief. 
 
Agenda 
   

Maandag 29 tot en met woensdag 31 
augustus 

Introductiedagen voor de leerlingen 

Woensdag 31 augustus U ontvangt via Parro een uitnodiging 
voor de omgekeerde 
ontwikkelgesprekken 

Donderdag 1 september Start van de methoden en taken in de 
groepen 

Woensdag 7 september U ontvangt een informatiemail van de 
leerkracht(en) met meer informatie over 
dit schooljaar (groep specifiek) 

Maandag 12 tot en met vrijdag 16 
september 

Omgekeerde ontwikkelgesprekken 

Maandag 12 september Nieuwe nieuwsbrief 
 
Bijlagen:  

• Schoolgids 2022-2023 
• Jaarkalender voor ouders 
• Ouderhulpkrantje (digitaal opgeven via link, van de activiteitencommissie) 
• Vragenlijst omgekeerde ontwikkelgesprekken 
• Overzicht opendagen OOZ VO scholen 
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