Nieuwsbrief
Dinsdag 11 maart 2019

Staking in het onderwijs
Landelijke actieweek en staking
In de week van 11 maart voeren een aantal bonden, waaronder de Aob en FNV Onderwijs
en Onderzoek, actie voor meer investeringen in het onderwijs. Bijzonder is dat er actie wordt
gevoerd voor de gehele onderwijskolom, van de basisscholen tot de universiteiten. Doel van
de acties is dat de regering € 4 miljard structureel toevoegt aan de onderwijsbegroting. Als
afsluiting van de actieweek hebben de betrokken bonden voor vrijdag 15 maart aanstaande
een landelijke staking aangekondigd voor alle onderwijssectoren.
Het college van bestuur van OOZ en de directie van de Markesteen ondersteunt het pleidooi
voor meer overheidsinvesteringen in het onderwijs. Het onderwijs staat onder druk en meer
financiële armslag is een belangrijk middel om ons onderwijs te verbeteren. We beseffen ons
dat een staking een zwaar middel is en dat dit een grote impact heeft op de maatschappij en
individuele ouders en kinderen. Dat neemt niet weg dat collega’s het recht hebben om te
staken, als ze dat willen.
Uit een peiling onder het team blijkt de stakingsbereidheid zo groot dat de school op 15
maart gesloten is.
We communiceren dit zo vroeg mogelijk zodat u in de gelegenheid bent om opvang te
regelen voor de kinderen mocht dit nodig zijn.
De geplande koffieochtend gaat dan dus ook niet door.
Hartelijke groet, Jorien
Afvalscheiding en afval beperking
We zijn inmiddels een periode bezig met het actief afval scheiden op de Markesteen.
De leerlingen van de leerlingenraad hebben destijds terecht opgemerkt hoe belangrijk dit is,
ook op een school.
We merken alleen nog dat veel kinderen met bakjes drinken en zakjes eten op school
komen.
We willen u vragen mee te werken aan het reduceren van afval op school door gebruik te
maken van bekers en bakjes die afgewassen kunnen worden.
Want nog beter dan afval scheiden is natuurlijk het verminderen van afval die voortkomt uit
het eten en drinken van de kinderen.
Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking!
Verkiezingen MR leden
De medezeggenschapsraad heeft er in de huidige samenstelling komende zomer drie jaar
opzitten. Dat betekent dat er verkiezingen moeten worden gehouden. Nu al krijgt u de
informatie én een oproep om u kandidaat te stellen voor de MR. In de aparte brief, is
hierover veel informatie te lezen. We zoeken minimaal 1 nieuw MR lid.

Mocht u het interessant vinden om eerst eens een MR vergadering bij te wonen voordat u
zich aanmeldt, dat is ook mogelijk (bijvoorbeeld 11 april 2019, graag wel even kenbaar
maken: mr-markesteen@ooz.nl).
Wie geïnteresseerd is in een lidmaatschap van de MR kan dit per mail kenbaar maken.
Uiterlijk dinsdag 10 mei 2019 om 9.00 uur dient dit bekend zijn! Voor meer informatie, lees
de aparte brief.
Projectweek
Projectweken 2019
Ook voor dit schooljaar is er weer een project georganiseerd met dit jaar het thema
‘’Landen’’.
De projectweken zullen, vandaag, starten met een ‘grand opening’ in de vorm van een
toneelstuk wat verzorgd wordt door Peter sterke van ‘Sterke Producties’. Deze voorstelling
speelt zich af in de verschillende landen die tijdens deze weken aanbod komen. Op deze
wijze maken de kinderen kennis met het thema en krijgen ze een prachtige, professionele
voorstelling te zien.
Gedurende deze weken zullen de leerlingen zoveel mogelijk lessen krijgen die in het thema
staan van een land. Zo zal er in groep 1-2 aandacht geschonken worden aan ons eigen
prachtige kikkerlandje en is er in de andere groepen aandacht voor o.a. Frankrijk, Engeland,
Italië, Spanje en IJsland.
De projectweken starten op maandag 11 maart en eindigen op woensdag 27 maart.

Tussenschoolse Opvang (TSO)
Zoals u waarschijnlijk weet zijn we dit schooljaar begonnen met een nieuwe bezetting van
medewerkers tijdens de tussenschoolse opvang. Naast deze medewerkers worden ook
teamleden ingezet die niet voor de groep staan op deze momenten. In een eerdere
nieuwsbrief zijn deze medewerkers van de tussenschoolse opvang aan u voorgesteld.
Regelmatig evalueren we met elkaar de tussenschoolse opvang en bekijken we wat goed
gaat en wat voor verbetering vatbaar is. We merken met elkaar dat we tijdens de
middagpauzes het overzicht missen en dat er regelmatig verwarring is over welke leerlingen
in welke groepen en bij welke leerkrachten horen. Om dit te verbeteren willen we dat
leerlingen in de verschillende groepen een bepaalde kleur T-shirt gaan dragen, zie het
overzicht hieronder. We begrijpen dat dit even een aanlooptijd nodig heeft, daarom zullen we
dit pas in laten gaan in de eerste week van april.
De leerkrachten zullen overigens dan ook herkenbaarder aanwezig zijn: alle leerkrachten
dragen vanaf dat moment een rood T-shirt.

We hopen op uw begrip en medewerking.
Groep 1/2A en B: BLAUW
Groep 3: GROEN
Groep 4: WIT
Groep 5: ROZE
Groep 6/7: GEEL
Groep 7/8: ZWART

Agenda
Maandag 11 maart

Start van het project over LANDEN

Woensdag 13 maart
Vrijdag 15 maart

Werkgroep PR en communicatie
Staking van het onderwijzend
personeel, de school is dicht
Koffieochtend gaat niet door!
Ochtend: Uitje groep 1-2 naar
bezoekerscentrum in Den Nul
Nieuwe nieuwsbrief
Zie voor meer toelichting deze
nieuwsbrief

Vrijdag 22 maart
Maandag 25 maart
Let op! 1e week van april starten we met
de gekleurde t-shirts per groep!

