Nieuwsbrief
Maandag 19 februari 2018
Terugblik eerste breng- en koffieochtend
Op donderdag 8 februari organiseerden wij de eerste breng- en koffieochtend.
Er was een mooi aantal ouders die op school bleven voor een kop koffie/thee.
Onder het genot van een kopje koffie en thee is er nader kennis gemaakt tussen ouders en
zijn er schoolse zaken besproken. Met name in de onder- en middenbouw is er ook gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om de kinderen even in de klas te brengen.
Alles bij elkaar vond ik het zeker een succes en voor herhaling vatbaar.
De data voor de komende ochtenden dit schooljaar zijn:
Woensdag 14 maart, Maandag 9 april, Dinsdag 15 mei, Vrijdag 15 juni
Vanuit de Activiteiten commissie
Bij deze willen we u graag op de hoogte stellen van een paar veranderingen binnen de
Activiteiten Commissie.
Allereerst mogen we dit schooljaar drie nieuwe leden verwelkomen !
Petra Koorman, Hiske Kromdijk en Arjen Veldman (PM) zullen het team versterken.
Zij stellen zich hier beneden even aan u voor.
We zijn erg blij dat ze zich bij ons aansluiten, aangezien twee AC-leden ons gaan verlaten.
Eric Salomons is per 1 februari gestopt, na 3 jaar penningmeester te zijn geweest.
Zijn kinderen zitten inmiddels op een andere school.
Maaike Jansen-Peenstra heeft zich 7 jaar lang zeer toegewijd voor de AC ingezet (o.a. voor
de jaaraftrap, kerst en sint). Zij stopt na dit schooljaar.
Wij bedanken hen beiden heel hartelijk voor hun hulp en betrokkenheid de afgelopen jaren!
Petra Koorman
Hallo ouders van de Markesteen,
Mijn naam is Petra Koorman, moeder van Teun
(groep1/2b) en Pim (groep 4).
Sinds dit jaar ben ik lid van de activiteiten
commissie om samen met ouders, kinderen en
het team van de basisschool een toptijd te
maken voor alle leerlingen!
Petra Koorman
Hiske Kromdijk

Beste ouders van de Markesteen,
Ik ben Hiske Kromdijk. Moeder van Thijs (groep
6) en Noor (groep 4). Ik heb me ook aangesloten
bij de activiteitencommissie. Ik hoop samen met
veel andere ouders en het team mooie
activiteiten voor alle leerlingen van de
Markesteen te organiseren zodat zij straks terug
kunnen kijken op een fijne schooltijd.
Ongetwijfeld tot ziens!
Hiske

Beste ouders van de Markesteen,

Arjen Veldman

Mijn naam is Arjen Veldman getrouwd met
Audrey en de vader van Noah (groep 3) en Tim
(groep 1). Vanaf begin dit jaar neem ik de rol van
Penningmeester over van Eric Salomons. De
komende tijd hoop ik samen met het team en
uiteraard iedereen die meehelpt leuke en goede
activiteiten voor onze kinderen te organiseren.
Vriendelijke groet,
Arjen Veldman

Samenloop voor Hoop
We hebben in onze omgeving allemaal wel eens te maken gehad met de ziekte kanker. Ook
leerlingen van uw school ontkomen er niet aan: een opa of oma die ziek is, een familielid van
een vriendje of vriendinnetje of een klasgenootje die een behandeling moet ondergaan... Het
zijn droevige berichten die veel impact hebben op kinderen en ouders. Het kan dan heel fijn
zijn om er samen iets mee te doen en het een positieve lading mee te geven. En dat kan
tijdens de SamenLoop voor Hoop.
Samen tegen kanker
In het weekend van 26/27 mei vindt voor de vierde keer de SamenLoop voor Hoop in Zwolle
plaats. Dit is een uniek en onvergetelijk 24-uurs wandelevenement waarmee aandacht wordt
gevraagd voor de ziekte kanker en waarmee geld wordt ingezameld voor KWF
Kankerbestrijding. 10% van de opbrengst gaat rechtstreeks naar IntermeZZo, het
nazorgcentrum in Zwolle.
Loopt uw kind ook mee in de strijd tegen kanker in Park De Wezenlanden?
Speciaal voor kinderen van de basisschool organiseren we op zondagmorgen 27 mei van
12.00 tot 12.24 uur de KinderSamenLoop. Kinderen wandelen 24 minuutjes op het parcours
van Park de Wezenlanden. Dit kan per klas maar ook individueel of met een groep vriendjes,
neefjes, nichtjes of buurkinderen. Het is de bedoeling dat ouders zelf met hun kinderen naar
het park komen en, zo nodig, met hun kinderen mee lopen. Het inschrijfgeld is 5 euro p.p.
Meer informatie??
www.samenloopvoorhoop.nl/zwolle
Met enthousiaste groeten,Linda Huizing en Sjalien de Leeuwe, commissie
KinderSamenLoop, SamenLoop voor Hoop Zwolle, www.samenloopvoorhoop.nl/zwolle ,
sjalien4@gmail.com

Kids Run
Meld je nu aan voor de KidsRun in Zwolle-Zuid!
Op zaterdag 14 april 2018 wordt de 10 Mijl van Zwolle-Zuid georganiseerd.
Voorafgaand aan dit evenement wordt de KidsRun voor kinderen van zes tot en met
twaalf jaar gehouden. De hardloopwedstrijd vindt plaats van 14.30 tot 15.30 uur in de
omgeving van het SIO in Zwolle Zuid. SportService Zwolle organiseert in
samenwerking met JEP Runningschool voorbereidende clinics om goed voorbereid
aan de start te komen.
Hardloopclinics voor kinderen en ouders
De hardloopclinics voor de kinderen worden op
dinsdagmiddag 20 & 27 maart en 3 april van
15.45 – 16.45 uur georganiseerd. Tijdens deze
trainingen worden leuke oefeningen gedaan
waarbij gelet wordt op techniek, snelheid en hoe
je een bepaald tempo kunt vasthouden
gedurende een langere loop.

Op hetzelfde tijdstip geven de trainers van JEP Runningschool een looptraining voor ouders.
JEP is een hardloopschool, zij richten zich met haar hardlooptrainingen op de -beginnendehardloper in de regio Zwolle die in groepsverband een stap verder wil komen. De
loopscholing voor ouders is tot 16.30 uur, zodat er nog vijftien minuten gekeken kan worden
naar de clinic van de kinderen. De trainingen vinden plaats op de velden van ZAC voetbal op
Sportpark Jo van Marle (Landsheerlaan 42, 8016 KH Zwolle, Zwolle-Zuid). De kosten
bedragen €3,- voor drie clinics. Voor ouders zijn de loopscholingen gratis.
Aanmelden
Aanmelden voor de hardloopclinics kan via de website www.10mijlvanzwollezuid.nl onder
het kopje ‘deelnemen’ en dan ‘KidsRun’. Wil je zowel mee doen aan de hardloopclinics als
aan de KidsRun, dan kan je je aanmelden via de button ‘inschrijven’ op de betreffende
website. Ouders kunnen zich ook aanmelden via de genoemde pagina’s. Indien je meer wilt
weten over de KidsRun en de clinics, neem dan contact op met Ruth de Gunst via de mail
r.degunst@sportservicezwolle.nl.

Ouderavond 14 maart op de Markesteen

Een ouderbijeenkomst met interactief theater
Datum:

14 maart 2018 om 19.15 inloop, 19.30 uur start

Plaats:

Dalton kindcentrum de Markesteen

Voor wie: Ouders van kinderen in groep 1 t/m 8 van de Markesteen
en andere openbare scholen in Zwolle Zuid
‘Voor je het weet zijn ze groOt’ is een ouderbijeenkomst met interactief theater.
De acteurs beelden herkenbare situaties uit. Vervolgens zoeken ze samen met het
publiek, de ouders, naar oplossingen. De gespreksleider stimuleert
de ouders hun ervaringen te delen en geeft waar nodig een
toelichting.
Graag ontvangen we uw opgave, voor 1 maart 2018, via de link
hieronder of via de verstuurde mail!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KiYgV9CSYUaEKFRIXZi8TcXvO1R7wJFj8u-_yGBumVUNjlOTU4wWjRMN0NRTVZHMThHRVZFVFVCUi4u

Nieuw op de site
Nieuw op de site:
•Notulen MR 13 december 2017
Kijk op: www.markesteen.nl

Agenda

Woensdag 21 februari
Woensdag 21 februari
Donderdag 22 februari
Vrijdag 23 februari
Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart
Maandag 5 maart

Kennismakingsochtend nieuwe
leerlingen groep 1/2.
Inleveren briefjes ontwikkelgesprekken.
Portfolio mee.
MARGEDAG. Alle kinderen vrij.
Voorjaarsvakantie.

