Nieuwsbrief
Maandag 19 maart 2018
Breng- en koffie ochtend
We zijn blij met de mooie opkomst op de breng- en koffieochtenden tot nu toe!
De volgende breng- en koffieochtend staat gepland op maandag 9 april!
Grote Peuterdag 2018, vrijdag 6 april

Op de Grote Peuterdag zijn alle ouders met hun kinderen die binnenkort naar school gaan
welkom voor een rondleiding, gesprek en gewoon lekker spelen!
Heeft u al een kind dat naar de Markesteen gaat en een kind dat binnenkort naar de
Markesteen mag wilt u dan een aanmeldformulier invullen en inleveren?
Wij weten dan op tijd met hoeveel leerlingen we het nieuwe schooljaar mogen starten.
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.
In de pers

Afgelopen week stond onderstaand stukje in Blauwvingercourant!
De Markesteen, een Dalton kindcentrum
De Markesteen, aan de Gedeputeerdenlaan 49, is een Dalton kindcentrum.
Vanaf 2015 mag de Markesteen zich een Dalton kindcentrum noemen omdat we naast onderwijs in
samenhang ook kinderopvang , zorg en diverse culturele en sportieve activiteiten aanbieden.
De samenwerking met Partou kinderopvang wordt vormgegeven vanuit de Daltonprincipes;
samenwerking, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, reflectie en doelmatigheid.
Zo worden de kinderen vanuit dezelfde pedagogische visie benaderd en is deze visie ook de basis voor
organisatie- en inhoud van activiteiten/onderwijs.
De medewerkers van de school en de kinderopvang hebben naast hun eigen basisopleiding allemaal
een Daltonopleiding gedaan.

De kinderen van de kinderopvang en van groep 1-2 komen regelmatig bij elkaar op bezoek en er
worden gezamenlijke activiteiten en thema’s georganiseerd.
Ook met de kinderen op de BSO wordt gewerkt aan thema’s die spelen op school.
Naast school en opvang zijn er diverse andere partijen die gebruik maken van de ruimtes en
faciliteiten op school.
Dit zorg voor een mooie samenwerking waarbij de drempel voor de leerlingen richting deze
activiteiten heel laag is.
Zo werken we samen met een piano- en gitaardocent, een psychomotorisch therapeut, een
kinderfysiotherapeut, een typeschool, een aanbieder van naailessen en een logopedie- en dyslexie
behandelaar.
Het voelt heel goed en krachtig om elkaar op deze manier te versterken.
Bent u nieuwsgierig naar de sfeer in ons kindcentrum of hoe ons mooie gebouw er vanbinnen uitziet,
dan bent u altijd welkom voor een rondleiding en een gesprek.
Op vrijdag 6 april organiseren we een open ochtend speciaal voor peuters, de Grote Peuterdag.
Ouders van toekomstige schoolgaande kinderen en hun peuters kunnen dan kennismaken met onze
school. De deuren staan open tussen 9.00 uur en 11.30 uur.

Schoolfotograaf

Verder informatie heeft u in een aparte mail ontvangen!
Nieuw op de site
Nieuw op de site
De afgelopen weken zijn foto’s van de volgende activiteit op de site geplaatst:
•Toekomststoel, Aanbieden van de toekomststoelen, Centraal
Kijk op: www.markesteen.nl

Agenda

Maandag 19 maart
Woensdag 21 maart

Maandag 26 en dinsdag 27 maart
Woensdag 28 maart
Vrijdag 30 maart
Maandag 2 april
Woensdag 4 april
Donderdag 5 april
Vrijdag 6 april
Maandag 9 april
Woensdag 11 april

Start van het project over KUNST
Gemeenteraadsverkiezingen
Schoolvoetbal toernooi
Kennismakingsochtend groep 1-2
Een groep Belgische studenten bezoekt
de Markesteen
Schoolfotograaf
Kennismakingsochtend groep 1-2
Goede vrijdag, de kinderen zijn vrij
Tweede Paasdag, de kinderen zijn vrij
19.00 uur Werkgroep PR/communicatie
19.30 uur MR vergadering
GROTE PEUTERDAG 9.00-11.30 uur
Breng- en koffieochtend
Nieuwe nieuwsbrief
Afsluiting van het project KUNST

