Nieuwsbrief
Maandag 5 februari 2018
Kids Run
Meld je nu aan voor de KidsRun in Zwolle-Zuid!
Op zaterdag 14 april 2018 wordt de 10 Mijl van Zwolle-Zuid georganiseerd.
Voorafgaand aan dit evenement wordt de KidsRun voor kinderen van zes tot en met
twaalf jaar gehouden. De hardloopwedstrijd vindt plaats van 14.30 tot 15.30 uur in de
omgeving van het SIO in Zwolle Zuid. SportService Zwolle organiseert in
samenwerking met JEP Runningschool voorbereidende clinics om goed voorbereid
aan de start te komen.
Hardloopclinics voor kinderen en ouders
De hardloopclinics voor de kinderen worden op dinsdagmiddag 20 & 27 maart en 3 april van
15.45 – 16.45 uur georganiseerd. Tijdens deze trainingen worden leuke oefeningen gedaan
waarbij gelet wordt op techniek, snelheid en hoe
je een bepaald tempo kunt vasthouden
gedurende een langere loop.
Op hetzelfde tijdstip geven de trainers van JEP
Runningschool een looptraining voor ouders.
JEP is een hardloopschool, zij richten zich met
haar hardlooptrainingen op de -beginnendehardloper in de regio Zwolle die in
groepsverband een stap verder wil komen. De
loopscholing voor ouders is tot 16.30 uur, zodat er nog vijftien minuten gekeken kan worden
naar de clinic van de kinderen. De trainingen vinden plaats op de velden van ZAC voetbal op
Sportpark Jo van Marle (Landsheerlaan 42, 8016 KH Zwolle, Zwolle-Zuid). De kosten
bedragen €3,- voor drie clinics. Voor ouders zijn de loopscholingen gratis.
Aanmelden
Aanmelden voor de hardloopclinics kan via de website www.10mijlvanzwollezuid.nl onder
het kopje ‘deelnemen’ en dan ‘KidsRun’. Wil je zowel mee doen aan de hardloopclinics als
aan de KidsRun, dan kan je je aanmelden via de button ‘inschrijven’ op de betreffende
website. Ouders kunnen zich ook aanmelden via de genoemde pagina’s. Indien je meer wilt
weten over de KidsRun en de clinics, neem dan contact op met Ruth de Gunst via de mail
r.degunst@sportservicezwolle.nl.

Ouderavond 14 maart op de Markesteen

Een ouderbijeenkomst met interactief theater
Datum:

14 maart 2018 om 19.15 inloop, 19.30 uur start

Plaats:

Dalton kindcentrum de Markesteen

Voor wie: Ouders van kinderen in groep 1 t/m 8 van de Markesteen
en andere openbare scholen in Zwolle Zuid

‘Voor je het weet zijn ze groOt’ is een ouderbijeenkomst met interactief theater.
De acteurs beelden herkenbare situaties uit. Vervolgens zoeken ze samen met het
publiek, de ouders, naar oplossingen. De gespreksleider stimuleert de ouders hun
ervaringen te delen en geeft waar nodig een toelichting.
Graag ontvangen we uw opgave, voor 1 maart 2018, via de link
hieronder of via de verstuurde mail!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KiYgV9CSYUaEKFRIXZi8TcXvO1R7wJFj8u-_yGBumVUNjlOTU4wWjRMN0NRTVZHMThHRVZFVFVCUi4u

Aanstaande donderdag, breng- en koffieochtend!
We hebben als team, samen met de ouders van de Medezeggenschapsraad, gezocht naar
een manier om op een informele manier vaker een ontmoeting tussen ouders en school te
organiseren.
We willen jaarlijks 10 keer een breng- en koffieochtend organiseren. Op deze ochtend mag u
uw kind in de klas brengen en aansluitend gebruik maken van een kop koffie/thee met de
mogelijkheid om op een informele manier eventuele schoolzaken te bespreken. Soms zullen

deze ochtenden ook gekoppeld worden aan bijzondere activiteiten in de school, zoals het
bekijken van de Sinterklaas surprises die gemaakt zijn door de kinderen van de bovenbouw.
Op deze manier worden ook de ouders uit de bovenbouw in de gelegenheid gesteld om
vaker een kijkje te nemen in de klas en school.
Tussen half 9 en half 10 zal op deze ochtenden in ieder geval ook 1 van de collega’s en
wellicht ook een MR of AC lid aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen of het
aangaan van het gesprek over onderwijsinhoudelijke of organisatorische zaken.
Maar ook gewoon even gezellig een kopje koffie of thee drinken met elkaar is natuurlijk
mogelijk.
We hebben voor de komende maanden 5 ochtenden ingepland, te weten:
Donderdag 8 februari
Woensdag 14 maart
Maandag 9 april
Dinsdag 15 mei
Vrijdag 15 juni
Deze ochtenden zullen ook opgenomen worden in de agenda van de nieuwsbrieven.
Als de ochtenden goed bevallen, zullen we de 10 ochtenden voor volgend schooljaar
opnemen in de jaarkalender.
Ook zullen we s ’morgens bij de ingang kenbaar maken wanneer de breng- en koffieochtend
plaatsvindt.
We hopen u te treffen op deze momenten!
Aanbod naailes

Vind je kind het leuk om creatief bezig te zijn met naald, draad en stof?

Dan zijn de naailessen in het KokoloNaaiAtelier wellicht een uitdaging. De lessen starten op
donderdag 1 maart. In 6 lessen leer ik kinderen leuke werkstukjes maken met naald, draad,
stof en andere materialen. Ieder kind kan op eigen tempo werken.
Wanneer
Locatie
Tijd
Prijs

: Vanaf 1 maart, elke donderdagmiddag (behalve tijdens vakantie)
: obs De Markesteen, Gedeputeerdenlaan 45
:15.00 -16.00 uur kinderen van groep 3 t/m 8
: € 6,- per kind, per les incl. materialen, limonade en natuurlijk een fijne sfeer

Per workshop zijn er 6 plaatsen beschikbaar.
Meld je snel aan via kidskokolo@gmail.com of stuur een berichtje via de Facebookpagina:
KokoloKids
Neem gerust een kijkje op mijn Twitter, Instagram en Facebookpagina KokoloKids. Ik plaats
regelmatig foto’s van werkstukjes die door kinderen zijn gemaakt.
Wil je meer weten? Bel of mail gerust.
Ayse Ekici
06-21869822

Nieuw op de site
De afgelopen weken zijn foto’s van de volgende activiteiten op de site geplaatst:
•Klassenshow, Groep 5/6
•Bezoek Groene Welle, Groep 8
•Voorleesontbijt, Centraal
Kijk op: www.markesteen.nl

Agenda

Maandag 5 februari
Donderdag 8 februari
Vrijdag 9 februari
Maandag 12 februari
Woensdag 14 februari
Vrijdag 16 februari
Maandag 19 februari

Klassenraad
Breng- en koffieochtend
Leerlingenraad
19.30 uur MR vergadering
Kennismakingsochtend nieuwe
leerlingen groep 1
Klassenshow groep 4
Volgende nieuwsbrief

