Nieuwsbrief
Maandag 21 januari 2019

Disco

Het is eindelijk zover…
DE KIDS DISCO PARTY
KOMT ER AAN!

Vrijdag 8 februari
En dit jaar is het thema…

Glow In The Dark
De kinderen mogen lekker komen swingen op hun favoriete muziek in hun
eigen hippe Glow In The Dark kleding. Een outfit met neonkleuren is
makkelijk zelf te maken met speciale textiel/blacklight verf, er bestaat glow
in the dark hairspray, schmink en make-up, noem maar op!
Wij zorgen die avond voor speciale glow armbandjes, glow smink en makeup en leuke spelletjes. En natuurlijk een gezellige sfeer met lekkere
versnaperingen 
• Disco onderbouw (gr1 t/m 4) van 18:00 tot 19:00 uur
• Disco bovenbouw (gr5 t/m 8) van 19:30 tot 21:00 uur
U mag uw kind ca. 10 minuten voor aanvang op school brengen, zodat
hij/zij niks van de avond hoeft te missen.
Mocht uw kind niet aanwezig kunnen zijn, laat dit dan s.v.p. vóór woensdag
6 februari weten via de leerkracht.
Op 28 januari a.s. wordt er per e-mail nog een speciale kids uitnodiging
voor deze disco verstuurd.
Tot dan!
De Activiteitencommissie
ODS De Markesteen

Ontwikkelgesprekken begin maart 2019
Zoals u waarschijnlijk heeft gemerkt hebben we de afgelopen periode een aantal
aanpassingen gedaan in de organisatie van het contact en communicatie met ouders.
Onderdelen hiervan zijn: de breng- en koffieochtenden, de informatiemail aan het begin van
het schooljaar, het aantal portfolio’s van 3 naar 2, de kijk- en informatiemiddag voor de
herfstvakantie, de kennismakingsgesprekken meteen in de 3e week na de zomervakantie.
Begin maart staan er weer ontwikkelgesprekken gepland. Normaal gesproken werden deze
gepland op 2 middagen en 1 avond. In maart willen we kijken hoe het bevalt om de
gesprekken te verdelen over de 5 middagen van de week. De gesprekken zullen dus
verdeeld worden over 4 t/m 8 maart 2019 op de middagen.
Te zijner tijd zult u hier meer informatie over ontvangen.
Schoolfotograaf
Foto Koch komt maandag 28 januari aanstaande de schoolfoto’s maken. De complete
afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet volgens de Privacy afspraken vanuit
de school.
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aangegaan en gaan ervan uit dat alle kinderen op
de foto mogen.
Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór 18 januari aangeven bij conciërge Mariëlle
Schaap (m.schaap@ooz.nl).
Zij informeert de fotograaf op de fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de
kinderen die gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf.
U heeft in een aparte brief nog meer informatie over de schoolfotograaf ontvangen!
Herstel Claudia
Claudia van Dorsten, van onze administratie, is inmiddels voor de tweede keer geopereerd.
De operatie is goed verlopen en Claudia is aan het opknappen.
Zodra Claudia weer hersteld is van de operatie zal zij de taken van Ronald Wibier weer
overnemen op de Markesteen.

Agenda
Maandag 21 t/m vrijdag 25 januari
Woensdag 23 januari
Vrijdagmiddag 25 januari

2e deel van de CITO toetsweken
Voorleesontbijt
Groep 7-8 gaat op bezoek bij het Zonecollege (voorheen Groene Welle)

Maandag 28 januari
Woensdag 30 januari
Woensdag 30 januari

Schoolfotograaf
Kennismaking nieuwe groep 1 leerlingen
Geen ouderavond deze avond zoals wel
in de kalender stond vermeld!
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