Nieuwsbrief

Maandag 12 november 2018

Ouderhulp Decoratiegroep!
Hierbij nog een nieuwe oproep voor de decoratiegroep. Wie zou het leuk vinden om af en toe
de school in een leuke sfeer te willen aankleden? Op dit moment hebben we nog geen
aanmeldingen binnen gekregen. Met de deco-groep versieren we de school passend bij de
thema's waar de kinderen mee werken. Het zijn gezellige versieravonden waarbij iedereen
zijn creativiteit kwijt kan. Voor meer info zie de activiteitenkrant die een tijdje terug mee naar
huis is gegaan.
Groeten namens de deco-groep,
Dominique Loman en Saskia Oosterbaan
Ac-markesteen@ooz.nl
Boeken door actie ouders
Veel ouders hebben meegedaan aan de actie Bruna/Markesteen. Door het inleveren van
bonnen van gekochte boeken konden wij weer voor 20 procent van dat bedrag boeken
uitzoeken.
We zijn hartstikke blij dat we door jullie hulp weer voor 90 euro boeken cadeau krijgen.
Iedere groep mag samen hun nieuwe favoriete boek/boeken aanschaffen!

Vervanging juf Lisanne in groep 7-8
Juf Lisanne gaat per begin december met zwangerschap- en bevallingsverlof.
Meester Fabian van t zand zal Lisanne op de donderdag en vrijdag in groep 7-8 vervangen.
Fabian heeft al vaker op de Markesteen en ook al in deze groep ingevallen.
Materialen voor school
Oproep: Mocht u nog mooie speelmaterialen over hebben thuis, dan zijn we daar als school
vaak erg blij mee.
Met name Lego, Knexx of ander constructiematerialen of speelgoed is van harte welkom.
U kunt hiervoor in overleg met Marielle of 1 van de leerkrachten.

Sinterklaas op de Markesteen

Sinterklaas op de Markesteen
Woensdag 5 december 2018

Vandaag (maandag 12 november) begint het Sinterklaasjournaal. De
uitzendingen van het Sinterklaasjournaal zijn elke dag te zien om 18.00
uur op NPO Zapp. Ook dit jaar maken we weer gebruik van het
Sinterklaasjournaalpakket in de onderbouw (gr 1 t/m 4).
Heel spannend want ook wij hebben geen idee waar het verhaal dit jaar
over zal gaan. Wel kunnen we alvast vertellen dat Sint en zijn pieten op
woensdag 5 december langskomen op de Markesteen. Het belooft
weer een fantastisch feest te worden. Deze keer met heel bijzonder
vervoer……

Het geheim van Sint

Bijzonder vervoer….. wat zou dat dan zijn? De Sint kon ons alleen vertellen dat er voldoende plek is
voor een groepje kinderen (twee per klas) om met de Sint mee te reizen naar de Markesteen.
Daarnaast mag ieder kind één ouder/verzorger meenemen. Het enige wat de kinderen daarvoor
moeten doen is een kleurplaat inkleuren. Deze kleurplaten gaan vervolgens in een grote grabbelton
en de Sint haalt er (met de ogen dicht ) 16 uit! De kleurplaat kunnen de kinderen binnenkort in de
klas uitzoeken. Op deze ochtend worden door de Sint en de pieten de 8 kinderen uit de onderbouw
thuis opgehaald en de 8 kinderen uit de bovenbouw op een verzamellocatie(s). Zodra de namen
bekend zijn nemen we contact op met de ouders/verzorgers van de kinderen.

Sintfeest woensdag 5 december

Doordat de Sint op deze dag met bijzonder vervoer zal aankomen is het heel belangrijk dat de
parkeerplaats bij de Markesteen helemaal vrij is.
Vanaf dinsdagavond 4 december 18:00 uur t/m woensdagochtend 09:30 uur zal de parkeerplaats
volledig worden afgezet. Wij verzoeken u daarom vriendelijk op dit tijdstip hier niet te parkeren.

Programma
8:30
9:00
11:45
12:00

Aankomst Sint op de Markesteen
Activiteiten in school
Uitzwaaien Sint en pieten
Kinderen ophalen door ouders/verzorgers

Op deze dag hoeft uw kind geen tussendoortje mee te nemen. Alle kinderen mogen verkleed naar
school want het is natuurlijk feest! Wij kijken uit naar deze dag en hopen dat alle kinderen een
fantastische ochtend zullen hebben!
Heeft u naar aanleiding van deze informatie toch nog vragen dan kunt u contact met ons opnemen
via het volgende mailadres: marlouhelmes@gmail.com
Tot 5 december!
Organisatie Sintfeest de Markesteen

Activiteitencommissie zoekt enthousiaste leden en een secretaris!
* Voel jij je betrokken bij de school van je kind(eren)?
* Vind je het belangrijk dat er activiteiten voor leerlingen van de Markesteen worden
georganiseerd?
* Heb je zin om deel uit te maken van een groep enthousiaste, betrokken en gezellige
ouders/leerkrachten?
* En ben je bereid om 4 keer per jaar een AC-vergadering bij te wonen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
De activiteitencommissie (AC) van Dalton Kindcentrum de Markesteen bestaat uit 6 ouders
en 1 teamlid van de Markesteen. Het doel van de AC is het coördineren, organiseren en
uitvoeren van activiteiten die de schooltijd van onze kinderen tot een onvergetelijke tijd
maakt. Hieronder vallen o.a. het sinterklaasfeest, de kerstviering, de glitterdisco en de
avondvierdaagse. Alle 7 AC-leden zijn erg gemotiveerd om de activiteiten succesvol te laten
verlopen. We zouden het echter erg waardevol vinden als we met iets meer ouders deze kar
kunnen trekken.
Daarnaast heeft Maaike, onze secretaris, ons na jaren van goede inzet en veel enthousiasme en
gezelligheid verlaten. Wij zijn daarom ook op zoek naar een enthousiaste ouder die deze
plaats kan innemen en de AC kan komen versterken als secretaris. Naast AC-lid, zal je een
aantal administratieve taken voor je rekening nemen. Denk dan aan de verwerking van de
notulen en het beheer van de email.
Wij hopen op een aantal enthousiaste reacties! Je kunt je reactie of je vragen voor 19
november mailen aan ac@markesteen.nl.
Heel graag tot ziens!
Een groet van de activiteitencommissie,
Marlou, Marieke, Arjen, Petra, Eva, Charlotte, Hiske

Agenda
Dinsdag 13 november
Woensdag 21 november

Maandag 26 november

NIO afname groep 8
Kennismakingsochtend nieuwe
leerlingen groep 1
19.00 uur Werkgroep PR en
communicatie
Nieuwe nieuwsbrief

