Nieuwsbrief
Maandag 17 juni 2019

Laatste dag medezeggenschap (MR) verkiezingen
Vandaag is het de laatste dag dat digitaal gestemd kan worden. Door op onderstaande link
te klikken komt u bij het stemformulier terecht. Op het meegegeven stemformulier staat de
unieke code die nodig is om te kunnen stemmen:
Morgen kan ook het papieren stemformulier tussen 8.30-9.30 uur op school worden
afgegeven als digitaal stemmen niet lukt of wenselijk is.
Bezoek van de Nederlandse Dalton Vereniging
Op 9 april hebben we 2 studenten van de Katholieke Pabo Zwolle op bezoek gehad. Deze
studenten doen op de opleiding ook hun Dalton specialisatie. Als opdracht hebben ze de
Markesteen gevisiteerd. De uitkomsten waren overwegend positief. Zij zagen een mooie
doorgaande lijn tussen KDV, school en BSO. Daarnaast konden ze ons nog een paar
zinvolle tips/aanbevelingen meegeven.
We nemen deze aanbevelingen mee zodat we 25 juni helemaal goed beslagen ten ijs
kunnen komen.
We houden u op de hoogte van de uitkomst van het bezoek op 25 juni door visiteurs vanuit
de Nederlandse Daltonvereniging.
Ouders gezocht voor decoteam en AC
Ouders voor het decoteam gezocht! Schooljaar 2019-2020
Diverse keren per jaar wordt de school gezellig versierd in het kader van actuele thema’s die
spelen. Denk bijvoorbeeld aan de vier seizoenen, Sinterklaas, Kerst, Pasen, de
kinderboekenweek, aankleding in het kader van het project en de glitterdisco etc.
Het betreft hier specifiek het aankleden van de grote gemeenschappelijke ruimtes. Vind je
het leuk om te helpen en ben je een beetje creatief ingesteld ? Kom dan bij het decoteam
onder leiding van Dominique Loman en stuur haar even een
mailtje:dominique_loman@hotmail.com
De precieze data voor het versieren worden in de eerstvolgende activiteitenkrant bekend
gemaakt. Deze krant krijgt uw kind augustus 2019 mee naar huis.
Activiteitencommissie zoekt enthousiaste ouder!
· 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 8 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 8 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. Ook stoppen 2 AC-leden m.i.v. het volgende schooljaar, we zien hun plek
graag ingevulde door andere ouders.
Wij hopen op een aantal enthousiaste reacties! Je kunt je reactie of je vragen voor 1 juli
mailen aan ac@markesteen.nl.
Heel graag tot ziens!
Een groet van de activiteitencommissie,
Marieke, Arjen, Petra, Eva, Charlotte, Bas, Chantal & Hiske

Vakanties schooljaar 2019-2020
Hieronder vindt u het vakantierooster zoals dit is vastgesteld voor de Markesteen voor het
komende schooljaar.
Dit rooster zal door veruit de meeste scholen in Zwolle worden gehanteerd.
Naast deze vakanties zullen er nog een aantal margedagen worden ingepland. Zodra
duidelijk is op welke dagen deze vallen zal ik dit met u delen.
Vakantierooster 2019-2020:
Start nieuwe schooljaar
Ma. 26 aug. 2019
Herfstvakantie
Ma. 21 okt. 2019 t/m vr. 25 okt. 2019
Kerstvakantie
Ma. 23 dec. 2019 t/m vr. 3 jan. 2020
Voorjaarsvakantie
Ma. 17 febr. 2020 t/m 21 febr. 2020
Goede Vrijdag
Vrij. 10 apr. 2020
Tweede Paasdag
Ma. 13 apr.2020
Meivakantie
Ma. 27 apr. 2020 t/m vr. 8 mei. 2020
Hemelvaart
Do. 21 mei. 2020 t/m vr. 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag
Ma. 1 jun. 2020
Zomervakantie
Ma. 6 jul. 2020 t/m vr. 14 aug. 2020
Margedagen:
Do. 19 dec. 2019 i.v.m. Kerstdiner
Vrij. 20 dec. 2019 vrijdagmiddag voor de Kerstvakantie
Do. 6 feb. 2020 studiedag alle OOZ medewerkers
Nog 3 dagen en een middag nader te bepalen
Jaaraftrap en Jubilea!
De eerste vrijdag in het nieuwe schooljaar vieren we met elkaar zoals gebruikelijk de
JAARAFTRAP. Een gezellig feest op het plein voor alle ouders en kinderen.
De komende jaaraftrap zal extra feestelijk worden omdat we dan een aantal jubilea vieren:
Ruim 30 jaar Markesteen, 20 jaar Daltonschool, 5 jaar Dalton kindcentrum en we hopen 25
juni ons officiële Dalton kindcentrum certificaat te magen ontvangen.
Genoeg reden voor een mooi feest.
U ontvangt nog een uitnodiging voor deze jubileum jaaraftrap!

Agenda
Dinsdag 18 juni
Vrijdag 21 juni
Maandag 24 juni
Dinsdag 25 juni
Woensdag 26 juni

Schoolreisjes groep 1 t/m 6
Eventueel op papier stemmen MR
verkiezingen 8.30-9.30 uur
Margedag, alle kinderen vrij
Margedag, alle kinderen vrij
Visitatie van de Nederlandse Dalton
vereniging
MR vergadering
“Eindinfo” gaat mee naar huis
Aanleg nieuwe WIFI in de school
19.00 uur Werkgroep PR en

Vrijdag 28 juni
Maandag 1 t/m vrijdag 5 juli
Vrijdag 5 juli
Maandag 8 juli
Dinsdag 9 juli
Woensdag 10 juli
Donderdag 11 juli
Vrijdag 12 juli
Maandag 26 augustus
Vrijdag 30 augustus

communicatie
Portfolio gaat mee naar huis
Ontwikkelgesprekken, uitnodiging via
PARRO
“Markesteen got Talent”, show voor en
door de kinderen
Afscheidsavond groep 8
Afscheid groep 8 van school
Groep 8 heeft zomervakantie
Verhuisochtend
13.15-14.15 uur Nieuwe groepen middag
Ochtend: afsluiting van het schooljaar
Middag: vrijdag Begin van de
ZOMERVAKANTIE
Eerste schooldag schooljaar 2019-2020
Jaaraftrap en jubileum

Tip tegen de zomerdip (lezen) en vakantiebieb

Tip tegen de zomerdip

Als kinderen tijdens de zomervakantie regelmatig lezen is er geen sprake van
terugval in de leesontwikkeling. Hieronder tips die laten zien hoe leuk en makkelijk
lezen in de vakantie kan zijn:
Tip 1 Stop vooral zelf niet met lezen
Door zelf een leuk boek te pakken en lekker te gaan zitten lezen, laat je aan je kind
zien dat lezen leuk is. Op deze manier zien kinderen dat lezen iets is wat je voor je
plezier doet en stimuleert het om ook een boek te pakken.

Tip 2 Neem leuke spellen mee
Er zijn een hoop leuke talige spelletjes die je kunt doen tijdens regenachtige dagen.
Voorbeelden zijn scrabble, maan-roos-vis spel, woordkwartet en zo is er nog veel
meer.
Tip 3 Neem kinderboeken mee
Belangrijk hierbij is dat je kind zelf de keus heeft gemaakt welke boeken het mee
neemt. Ga dus voor de vakantie samen naar de Bibliotheek en laat het kind zelf een
stapel boeken uitkiezen. Is een boek nog te moeilijk? Geen probleem! Deze kan je
samen lezen of voorlezen. In de boekenwinkel zijn ook zomerleesboekjes te koop
voor 3,99 per stuk. Het zijn leuke lees-doe-boekjes voor de vakantie. Zie ook:
zwijsen.nl/zomerlezen. Daar kunnen de kinderen elke dag een leesluikje openen met
daarin een verrassende activiteit.
Tip 4 Lezen is overal
Niet alleen in boeken kan je kind lezen, maar denk ook eens aan een menukaart of
een bord onderweg. Ook krijg je op vakantie vaak foldertjes waarin staat wat er
allemaal gedaan kan worden in de omgeving. Of koop een boekje over het land waar
jullie naartoe gaan of kies een ander favoriet onderwerp dat je kind interessant vindt.
Tip 5 Lezen met de VakantieBieb-app
In de zomervakantie kunnen kinderen digitaal boeken lezen via de gratis
VakantieBieb-app van de Bibliotheek. De app bevat een aantal leuke leesboeken en
is te downloaden voor tablet of smartphone. De VakantieBieb is er ook voor
volwassenen! De app is tot 31 augustus te downloaden via de App Store of de
Google Play Store. Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl.

