Nieuwsbrief
Maandag 9 april 2018
Grote Peuterdag 2018, vrijdag 6 april

De Grote Peuterdag van afgelopen vrijdag was een groot succes!
We hebben zeker 20 ouders met hun peuters op school gehad voor een rondleiding door de
kinderen van groep 8 en een gesprek met ouders en collega’s van school.
De peuters hebben lekker met elkaar kunnen spelen in de hal of in de groepen.
Nu even afwachten hoeveel peuters we de komende tijd mogen verwelkomen op de
Markesteen!
Koningsspelen 2018
Vrijdag 20 april vieren we met de hele school de Koningsspelen! Alle leerlingen mogen in het
feestelijk oranje, rood, wit, blauw naar school komen, sportkleding of gemakkelijk zittende
kleding is handig omdat we actief bezig gaan!
We starten de dag om 8.30 uur in de klas.
Anders dan andere jaren gaan we dit jaar eerst
aan het Koningsontbijt, de kinderen hoeven dus
thuis niet te ontbijten. Dit ontbijt organiseren we
groepsdoorbrekend, alle groepen 1 tot en met 8
door elkaar. Daarna zullen we gezamenlijk de
Koningsspelen zingend en dansend openen
met het Kinderen voor Kinderen lied Fitlala!
Na het Koningsontbijt gaat de onderbouw op school en op het plein met sport en spel bezig.
We krijgen hierbij begeleiding van ouders, stagiaires en studenten van Deltion. We zorgen
deze ochtend voor een gezonde pauzehap voor alle kinderen. De bovenbouw heeft in de
eigen groep een passend programma.
De bovenbouwleerlingen moeten deze dag wel gewoon een eigen lunch meenemen.
De middag is de onderbouw vrij en gaat de bovenbouw op
pad: groep 5/6 naar Windesheim en groep 7/8 naar sportpark
de Siggels. We zullen daar de middag sportief bezig zijn.
Wij hopen op een zonnige, sportieve en feestelijke dag!
Voor vragen kunt u terecht bij Lisanne Feeburg
of Irene Heuvingh

Partou en groep 8
Elke maandagmiddag, dinsdagochtend en donderdagochtend gaan 2 leerlingen van groep 8
naar Partou.
Waarom 3 keer in de week?
Omdat helaas meer dagen niet lukt.
Wat doen we daar?
We gaan daar voorlezen en spelen met de kleine kinderen.
Moet je dat doen in groep 8?
Nee, als je het niet wil hoeft het niet.
Wat vinden we het leukst daar?
Het lezen en het bouwen met de Duplo.
Doet alleen groep 8 dit?
Nee, wij doen het wel het meest maar groep 6/7 doet soms ook wat met Partou.
Gemaakt door Elise
Project Kunst
Op 19 maart zijn we gestart met het project Kunst. De kinderen hebben zich de afgelopen
weken verdiept in verschillende schilderstromingen en zijn daar creatief mee aan de slag
gegaan. Daarnaast zijn alle groepen op excursie geweest (groep 8 gaat morgen nog op
pad).
Zo hebben de groepen 1 t/m 4 een bezoek gebracht aan het Kasteel Nijenhuis en hebben
daar een rondleiding gekregen van de “barones”.
Groep 5/6 is op museumbezoek geweest bij het Anton Pieck Museum in Hattem.
Groep 6/7 heeft een rondleiding gekregen en is zelf actief aan de slag gegaan bij de Herman
Brood Experience in Zwolle.
Groep 8 brengt morgen een bezoek aan het Van Gogh Museum in Amsterdam.
Verder hebben we nog een schilderworkshop aangeboden gekregen van de oma van Denzel
Min (groep 2). De kunstwerken zijn in de school te bewonderen.
Woensdag sluiten we het project af met een tentoonstelling in ons “Markesteen Museum”.
De leerlingen gaan van 11.00 tot 12.00 uur groepsdoorbrekend in alle groepen op bezoek en
testen hun kennis met behulp van opdrachtkaarten.
De “barones” van het Kasteel Nijenhuis is uitgenodigd om samen met ons de kunstwerken te
komen bewonderen.
Ook u bent uitgenodigd om samen met uw kind het museum te komen bekijken van 12.00 –
12.30 uur.
De ouders van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 3 mogen hun kind(eren) uit de groep
ophalen om 12.00 uur. De leerlingen uit de overige groepen komen eerst naar buiten en
kunnen daarna ook samen met hun ouders een kijkje nemen in de groepen.

Mogelijke staking, gepland op 30 mei
Na een aantal andere provincies is de datum voor de marathonstaking van het onderwijs
voor de provincies Gelderland en Overijssel bekend.
De staking staat gepland op woensdag 30 mei.
Wij wachten even af hoe ons bestuur tegenover de staking staat en vervolgens wordt de
stakingsbereidheid binnen het team gepeild.
De kans is dus aanwezig dat de school op 30 mei gesloten is.
Nieuw op de site
De afgelopen weken zijn foto’s van de volgende activiteiten op de site geplaatst:
•Pannenkoekendag, Groep 8
•Project, Centraal, Groep 6/7
•Klassenshow, Groep 3
•Schoolvoetbal, Groep 6/7 en 8
•Bezoek Anton Pieck Museum, Groep 5/6
•Kasteelbezoek, Groep 3
Kijk op: www.markesteen.nl

Agenda

Woensdag 11 april
Vrijdag 13 april
Dinsdag 17 t/m donderdag 19 april
Vrijdag 20 april
Maandag 23 april

12.00 -12.30 uur afsluiting project
Klassenshow groep 1/2a
CITO eindtoets groep 8
Koningsspelen
Volgende nieuwsbrief

