Nieuwsbrief
Maandag 22 januari 2018
Save the date!! Ouderavond

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 en
interactieve groepsbesprekingen. 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.
Half februari ontvangt u nog een persoonlijke uitnodiging en mogelijkheid tot het opgeven
van aanwezigheid.

Breng- en koffieochtenden
We hebben als team, samen met de ouders van de Medezeggenschapsraad, gezocht naar
een manier om op een informele manier vaker een ontmoeting tussen ouders en school te
organiseren.

We willen jaarlijks 10 keer een breng- en koffieochtend organiseren. Op deze ochtend mag u
uw kind in de klas brengen en aansluitend gebruik maken van een kop koffie/thee met de
mogelijkheid om op een informele manier eventuele schoolzaken te bespreken. Soms zullen
deze ochtenden ook gekoppeld worden aan bijzondere activiteiten in de school, zoals het
bekijken van de Sinterklaas surprises die gemaakt zijn door de kinderen van de bovenbouw.
Op deze manier worden ook de ouders uit de bovenbouw in de gelegenheid gesteld om
vaker een kijkje te nemen in de klas en school.
Tussen half 9 en half 10 zal op deze ochtenden in ieder geval ook 1 van de collega’s en
wellicht ook een MR of AC lid aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen of het
aangaan van het gesprek over onderwijsinhoudelijke of organisatorische zaken.
Maar ook gewoon even gezellig een kopje koffie of thee drinken met elkaar is natuurlijk
mogelijk.
We hebben voor de komende maanden 5 ochtenden ingepland, te weten:
Donderdag 8 februari
Woensdag 14 maart
Maandag 9 april
Dinsdag 15 mei
Vrijdag 15 juni
Deze ochtenden zullen ook opgenomen worden in de agenda van de nieuwsbrieven.
Als de ochtenden goed bevallen,
zullen we de 10 ochtenden voor
volgend schooljaar opnemen in de
jaarkalender.
Ook zullen we s ’morgens bij de
ingang kenbaar maken wanneer
de breng- en koffieochtend
plaatsvindt.
We hopen u te treffen op deze
momenten!

Roken op het schoolplein
Beste ouders/verzorgers,
De leerlingenraad heeft bedacht dat we het hele schoolterrein rookvrij
willen maken. Onze uitleg hierbij is: we zien te veel ouders roken op
het plein en dat vinden wij geen goed voorbeeld voor de leerlingen.
Daarom willen wij u verzoeken om niet op het schoolplein en in het
zicht van de leerlingen te roken. Als we het zien zullen we u
aanspreken.
Dus rook niet op het schoolplein en niet in het zicht van de
kinderen.
Dank u wel!
Namens de leerlingenraad,
Sterre en Janissa

Nieuw op de site
De afgelopen weken zijn foto’s van de volgende activiteit op de site geplaatst:
•Kerst, Centraal, Groep 1/2b, 3, 4, 5/6, 6/7 en 8
Kijk op: www.markesteen.nl

Agenda

Maandag 22 januari
Woensdag 24 januari
Woensdag 31 januari

Vrijdag 2 februari
Maandag 5 februari

Start CITO toetsweken
Nationele voorleesontbijt voor de
kinderen van Partou en groep 1 t/m 3
met wethouder Jan Brink
Kennismakingsochtend nieuwe
leerlingen groep 1
19.00 uur Werkgroep PR en
communicatie
Einde van de CITO toetsweken
Nieuwe nieuwsbrief
Klassenraad

