Nieuwsbrief
Dinsdag 9 januari 2019
De beste wensen voor het nieuwe jaar!

Graag wil ik u allemaal, ook namens het team van de Markesteen, een heel
goed, gelukkig en gezond 2018 toewensen!
We hopen het komende jaar samen met de kinderen, ouders en teamleden
weer een mooi onderwijsjaar te organiseren.

Save the date!! Ouderavond

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 en
interactieve groepsbesprekingen. 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.
Half februari ontvangt u nog een persoonlijke uitnodiging en mogelijkheid tot het opgeven
van aanwezigheid.
Typeles
Gratis proefles typen op 17 januari om 13.30u op basisschool De Markesteen.
Beste ouders,
Blind kunnen typen is, zeker in deze tijd, bijna onmisbaar. Als uw kind straks
op de middelbare school zit, moet het regelmatig werkstukken en verslagen
maken. Wanneer je dan blind kunt typen, heeft dat een groot voordeel:
doordat je je niet meer hoeft te concentreren op de letters, heb je meer
aandacht voor de inhoud van je werkstuk. Je kunt ook veel sneller een werkstuk maken.
Onderzoek heeft daarnaast ook nog uitgewezen dat kinderen die blind kunnen typen het
daarna beter doen bij spelling en opstellen. Lees dit artikel dat een tijdje geleden in de
Volkskrant verscheen maar eens: http://www.volkskrant.nl/wetenschap/blind-leren-typen-isook-goed-voor-je-taal~a4208462/
Op woensdag 24 januari om 13.30u. start er een typecursus op de Markesteen onder leiding
van Klaasje Schepers, gigakids cursusleidster.
Om te ervaren wat typles is, is er op woensdag 17 januari een gratis proefles op De
Markesteen. Ook om 13.30u. Uw kind is hier van harte welkom. En ook u, als ouder, bent
van harte uitgenodigd om eens te kijken hoe dat gaat en natuurlijk mag u ook vragen stellen.
De cursus bestaat uit 12 wekelijkse lessen van 45 minuten. Daarnaast moeten de kinderen
thuis ongeveer 15 minuten per dag oefenen. In de 13e les doen de kinderen examen. De
kosten bedragen €149,50.
Naast de wekelijkse lessen coach ik de kinderen ook vrijwel wekelijks via een mail op het
mailadres van één van u als ouders. Als motivatie, maar ook als feedback. Hierdoor blijft u
als ouder goed op de hoogte van de vorderingen van uw kind.
Wilt u uw kind meteen al opgeven voor de cursus? Mail dan naar gigakidszuid@gmail.com
of bel: 06-38590487
Met vriendelijke groet,
Klaasje Schepers, cursusleidster
Voorleesontbijt 24 januari 2018

Woensdagochtend 24 januari zullen de groepen 1 tot en met 3 deelnemen aan het nationale
voorleesontbijt. Dit betekent dat uw kind niet thuis hoeft te ontbijten! Onder het genot van
een lekker broodje en wat drinken krijgen de kinderen een mooi verhaal voorgelezen door de
wethouder van cultuur: Jan Brink.
Om dit voorleesontbijt extra bijzonder te maken mogen de kinderen in hun pyjama naar
school komen en een eigen kussen meenemen. Zo kunnen zij heerlijk relaxt zitten en
luisteren. Na het ontbijt is er gelegenheid voor de kinderen om zich om te kleden.

Denkt u eraan dat u wel de pauzehap meegeeft?
Wij wensen iedereen een gezellig, gezond en feestelijk ontbijt!
Nieuw op de site
De afgelopen weken zijn foto’s van de volgende activiteiten op de site geplaatst:



Sinterklaas, Centraal, Groep 1/2a, 3, 4, 6/7 en 8
Kerst, Groep 1/2a

Verder nieuw op de site:


Notulen MR 31 oktober 2017

Kijk op: www.markesteen.nl

Agenda

Dinsdag 9 januari
Vrijdag 12 januari
Maandag 15 januari
Woensdag 17 januari
Vrijdag 19 januari
Maandag 22 januari

Informatieavond voor de ouders uit groep
1 t/m 3
Leerlingenraad
AC vergadering
Kennismakingsochtend nieuwe
leerlingen groep 1-2
Klassenshow groep 5-6
Start CITO toets weken
Volgende nieuwsbrief

