Nieuwsbrief
Maandag 10 september 2018
Start schooljaar 2018-2019
Dag allemaal!
Het schooljaar 2018-2019 is van start gegaan!
Ik hoop dat u allemaal een fijne vakantie achter de rug heeft.
Alle kinderen zijn deze week gestart in hun nieuwe klas en bij hun nieuwe leerkracht (en).
De eerste dagen van de week stonden vooral in het teken van kennismaken en
groepsvorming. Aan het eind van de week is al een begin gemaakt in de nieuwe lesboeken
en methoden.
We moeten even wennen aan een overgang van de vakantie naar weer aan de slag op
school!
Gelukkig zie ik kinderen die veel plezier hebben op school met elkaar en die het leuk vinden
om nieuwe dingen te leren.
Afgelopen vrijdag heb ik ook veel ouders gezien op de jaaraftrap.
Gezellig om elkaar op deze manier te ontmoeten aan het begin van het schooljaar.
Maakt u vooral ook gebruik van de mogelijkheid om met de leerkracht van uw kind/kinderen
in gesprek te gaan tijdens de omgekeerde ontwikkelgesprekken. Dit zorgt voor een extra
goede start voor alle partijen!
Ik wens jullie allemaal een heel fijn nieuw schooljaar toe!
Hartelijke groet, Jorien Griffioen
Klasbord
Met dit bericht willen we alle ouders uitnodigen voor het gebruik van Klasbord. Alle
leerkrachten hebben een account voor hun groep waar ze wekelijks nieuwsberichten op
posten. U als ouder kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind(eren) om de groep te
volgen en zo op de hoogte te blijven van de activiteiten in de groep. Ook is het mogelijk
andere groepen/leerkrachten te volgen. U heeft daarnaast de mogelijkheid om een ‘toppie’ te
geven en soms ook om te reageren. Verder is er een algemeen schoolaccount dat u kunt
volgen. Hier zullen algemene, schoolbrede nieuwsberichten op gepost worden.
Met behulp van de handleiding, waarvoor ik u verwijs naar de website van Klasbord en de
vermelde klascodes kunt u de app downloaden op uw tablet of smartphone of kunt u
inloggen via de website. Ook is het mogelijk via email op de hoogte te blijven.
Voor meer informatie of bij vragen of problemen kunt u terecht op de website
www.klasbord.nl
Wij hopen op veel volgers!

De leerlingenraad – afvalscheiding van start gegaan
Een van de laatste plannen van de leerlingenraad vorig schooljaar was het afval scheiden.
Voor een beter milieu en duurzaamheid wil de leerlingenraad dat het hele Kindcentrum het
afval gaat scheiden. In samenwerking met de Rova, die het afval gescheiden zal inzamelen.
We hebben inmiddels nieuwe kliko’s gekregen. Naast de blauwe voor papier zijn er nu ook
kliko’s met een groen deksel voor GFT (Groent-, Fruit- en Tuin) afval en met een oranje
deksel voor PMD (Plastic, Metaal en Drankkenkartons) afval. Het restafval blijft voorlopig in
de grote grijze container verzameld worden. De kliko’s zullen een plek krijgen voor de
school, maar worden wel afgeschermd door een mooie afscheiding.
In de groepen en tijdens de pauzes wordt het afval gescheiden weggegooid. Afgelopen week
is hierover in alle groepen instructie gegeven. Ook zijn hiervoor nieuwe afvalbakken
aangeschaft. De klassendienst heeft hierbij als taak de afvalbakken dagelijks te legen in de
juiste container waarbij de onderbouwgroepen ondersteuning krijgen van hun maatjesgroep
in de bovenbouw.
Heeft u vragen of opmerkingen? Wij horen ze graag!
Hartelijke groet, namens de leerlingenraad,
Irene
Stichting Recht op Muziek
Van: Stichting recht op muziek voor kinderen
Onderwerp: Open dag R.O.M.
Geachte heer/mevrouw,
De stichting Recht op Muziek voor Kinderen verbindt scholen met een gedegen
muziekonderwijs met gediplomeerde docenten, omdat we vinden ieder kind het recht heeft
op gedegen muziekonderwijs.
Wij verzorgen dit aanbod onder en na schooltijd.
De stichting R.O.M., draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van de kinderen.
Daarom is muziek onderwijs op de basis scholen zo belangrijk.
Juist muziek legt een structurele basis voor empathie, sociale binding, kwaliteit van leven en
creativiteit in onze maatschappij. Muziek is overal de R.O.M. heeft meer dan 30
gediplomeerde docenten en helpt de basis scholen met de aanvraag voor subsidie en is
aangesloten bij de landelijke organisaties. Muziek onderwijs is geen vrijblijvende keuze maar
noodzakelijk !
Graag willen wij u uitnodigen op de open dag in Zwolle.
Op Zaterdag 8 september
Plaats: Domusica , Radwijnstraat 10, 8022 BG, Zwolle
Tijd: 11.00 tot 16.00 uur.
Heeft u vragen of wilt u informatie over muzieklessen bij u op school mail naar:
info@rechtopmuziek.nl
Wilt u contact met onze secretaris dan kunt u mailen naar:
admin@rechtopmuziek.nl
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting recht op muziek voor kinderen
Blok en dwarsfluit-zang-viool-orgel-keyboard-harp-cello-klarinet-djembe-piano-mandolinegitaardrums-trombone-trompet-hoorn-en nog veel meer !
Zumba lessen
KidsZumba op woensdagmddag. Leuk en gezond bezig zijn!
Op woensdagmiddag geef ik sportles aan kinderen tussen 4 en 11 jaar oud. Het is
laagdrempelig en staat in het teken van bewegen op muziek en spelletjes op muziek. De
muziek zweept op, geeft de kinderen energie en ze gaan enthousiast bewegen, zonder dat
ze het gevoel hebben 'verplicht te sporten'. Door de verschillende dansstijlen is KidsZumba
heel afwisselend en leren de kinderen spelenderwijs dansen.
De les wordt van 16.00 - 17.00 uur gegeven in Gymzaal IJsselcentraleweg in Zwolle-Zuid. Je
betaalt alleen als je komt, een 10-rittenkaart kost 45 euro. De eerste (proef)les is gratis!
Meer info is te vinden op www.mirandazumba.nl en via een e-mail aan
mirandakidszumba@gmail.com. Ook is MirandaZumba te vinden op Youtube, Facebook en
Instagram.

De leerlingenraad
In deze eerste periode van het schooljaar wordt de nieuwe leerlingenraad samengesteld. Uit
alle groepen 5 tot en met 8 komen 2 leerlingen, na presentaties gekozen door klasgenoten,
die deelnemen aan de leerlingenraad.
Op donderdag 13 september zal er een eerste overleg zijn waarbij we de doelstellingen voor
komend schooljaar bespreken. De nieuwe leerlingenraad en de doelstellingen voor komend
jaar worden op Prinsjesdag aan de hele school gepresenteerd. Net als bij de Prinsjesdag in
Den Haag maken we hierbij gebruik van een koffertje.
Ook dit jaar is Prinsjesdag op de Markesteen, net als in Den Haag, Hoedjesdag. Op deze
ene dag in het jaar mogen de leerlingen met iets op hun hoofd naar school komen. Dat kan
een gewone pet of muts zijn, maar leuker is het om zo origineel en creatief mogelijk te zijn!
Wij kijken uit naar deze hoedjesparade!
Kwink en de dag tegen Pesten
Dit schooljaar starten we met een nieuwe methode voor sociaal emotioneel leren: Kwink.
Kwinklessen worden gegeven van groep 1 tot en met 8. De eerste lessen zijn we
voornamelijk bezig met groepsvorming: hoe worden we een sterke groep?
Bij de groepsmail die u volgende week ontvangt zit ook de ouderbrief Kwink bijgevoegd en
een koelkastposter voor thuis. Komend schooljaar zal er ook een ouderavond worden
gegeven.
In de week van 17 september is het de Week tegen Pesten. Wij zullen vooral de woensdag,
19 september, in alle groepen extra aandacht besteden aan het onderwerp. Natuurlijk komt
het onderwerp gedurende het jaar regelmatig terug, ook tijdens de Kwinklessen.
KOFFIEOCHTEND
Op woensdagochtend 19 september organiseren we weer een koffieochtend.
Ouders zijn, na het naar school brengen van de kinderen, van harte welkom voor een kopje
koffie of thee in de hal benden in de school.
Toelichting op de schoolresultaten van de CITO periode juni 2018
Voor belangstellenden is het mogelijk om het eerste deel van de MR-vergadering van
donderdag 20 september bij te wonen. Onze intern begeleider Regina Frederiks geeft dan
een toelichting op de resultaten van de CITO-toetsen die gemaakt zijn in juni 2018.
Nationale Sportweek
De Nationale Sportweek
De Nationale Sportweek van 15 t/m 29 september 2018 is een initiatief van NOC*NSF met als doel

sporten en bewegen te promoten. De Sportweek laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en
bewegen is. De Nationale Sportweek bestaat dit jaar 15 jaar. Dit sportieve feest wordt gevierd met
een éxtra week sporten en bewegen.

De Nationale Sportweek valt samen met het moment waarop veel verenigingen en clubs hun deuren
opnieuw open zetten; het sportseizoen gaat weer beginnen. Daarom vieren we tijdens de Sportweek
in september in heel Nederland de start van het nieuwe sportseizoen!
Iedereen wordt uitgenodigd iemand mee te nemen naar zijn of haar club om samen de start van het
sportseizoen te beleven. (#NSW2018 #NSWZwolle2018 #BeActive #BeActiveNight)
10 minuten bewegen om 10 uur

Alle basisscholen zijn uitgedaagd om op woensdag 26 september tijdens
Nationale Sportweek om 10 uur ’s morgens 10 minuten te bewegen.
Dit is de 10@10 Challenge van Rico Verhoeven, wereldkampioen kickboksen.
Daarnaast staan er in deze week nog andere activiteiten op het programma zoals:
• In de gymles de workout van Rico Verhoeven oefenen
• Extra vernieuwende sportactiviteiten tijdens de pauze
• Vrije les  jullie zijn van harte uitgenodigd om op dinsdag 25 september tijdens de gymles
samen met uw zoon/dochter te komen sporten. (kijk/meedoen les)

Gymrooster
Tijd
08:45 – 09:30
09:30 – 10:15
10:15 – 11:00
11:00 – 11:45
13:15 – 14:00

Groep
3
4
5
6/7
7/8

Het team stelt zich voor
In een aparte bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u een document waarin de huidige
collega’s van de Markesteen zich aan u voorstellen.

Agenda

Woensdag 12 september
Woensdag 12 september
Maandag 17 t/m vrijdag 21 september
Maandag 17 t/m vrijdag 21 september
Dinsdag 18 september
Woensdag 19 september
Woensdag 19 september
Woensdag 19 september
Donderdag 20 september

Kennismakingsochtend groep 1-2
Informatiemail over de groep van uw kind
(eren)
Omgekeerde ontwikkelgesprekken
Week tegen Pesten (dag tegen Pesten
op woensdag)
Presentatie Leerlingenraad
Kennismakingsochtend groep 1-2
Koffieochtend
Communicatiewerkgroep 19.00 uur
MR vergadering 19.30 uur

