Nieuwsbrief
Maandag 24 september 2018
Ouderhulp
De activiteitencommissie heeft aan het begin van dit schooljaar via de ouderhulpkrant een
oproep gedaan voor ouderhulp.
Het is heel erg fijn dat er al aanmeldingen zijn binnen gekomen.
Deze aanmeldingen zijn echter nog niet voldoende om alle activiteiten die gepland staan
goed te kunnen organiseren.
Zou u nog eens willen kijken of u toch nog iets kunt bijdragen in de organisatie van deze
ontzettend leuke activiteiten voor de kinderen van de Markesteen??
Het gaat vaak maar om een paar uurtjes per schooljaar. Als iedereen iets doet kunnen we
met elkaar een mooi programma organiseren.
U kunt uw briefje nog invullen en inleveren bij de leerkracht, graag voor 1 oktober, of contact
opnemen met de AC leden: ac-markesteen@ooz.nl
De ouderhulpkrant is ook terug te vinden op de website van de school.
Alvast heel erg bedankt voor uw inzet!
Kennismakingsgesprekken
Vorig schooljaar is er een enquête over ouderbetrokkenheid onder ouders uitgezet op
initiatief van de MR. Een van de uitkomsten was dat er behoefte was aan een gesprek met
de leerkracht vrij snel aan het begin van het schooljaar. Mogelijk ook met de leerling erbij.
Dit schooljaar hebben we in de derde schoolweek kennismakingsgesprekken georganiseerd,
waarbij ouders konden vertellen over hun kind en kennis konden maken met de leerkracht.
We zijn blij dat bijna alle ouders gebruik hebben gemaakt van deze gelegenheid.
Het heeft mooie gesprekken opgeleverd, vaak ook met de het kind erbij.
We verwachten dat deze gesprekken er mede aan bijdragen dat alle partijen een goede start
van het schooljaar kunnen maken.
In de loop van het schooljaar volgen nog twee rondes van ontwikkelgesprekken en op de
woensdag voor de herfstvakantie wordt u uitgenodigd voor een kijk- en informatiemiddag in
de klas.
Kinderboekenweek

In deze Kinderboekenweek met het thema vriendschap horen wij er allemaal bij.
Onderstaande boeken hebben we aangeschaft voor dit thema.

De opening van de Kinderboekenweek op de Markesteen zal woensdag 3 oktober
plaatsvinden.
In de klassen zal veel voorgelezen gaan worden door de leerkrachten en door de kinderen,
waarbij kinderen in de bovenbouw proberen een plek te krijgen op het podium voor de
voorleeswedstrijd van onze school op 2 november. De winnaar mag onze school
vertegenwoordigen in de grote Zwolse voorleeswedstrijd.
Groep 7/8 gaat ook nog voorlezen bij de peuters.
Groepen 1 t/m 4 krijgen op 5 november een voorstelling van “de Theaterfiets” .
Door onze cultuurpartners van de Stadkamer worden ook een aantal workshops gegeven
aan de groepen 5, 6/7 en 7/8 op 4 oktober. De groepen 5 en 6/7 gaan een
vriendschapsjournaal maken n.a.v. het boek “Joe Biljoen” en groep 7/8 een vlog over
vriendschap en een schoolkamp n.a.v. boek “Ik ben Vincent en ik ben niet bang” .
Als u tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek koopt bij boekwinkel Bruna in Zwolle
Zuid en de kassabon bij de leerkracht van uw kind inlevert, mogen wij voor 20 % van het
totaalbedrag leesboeken uitzoeken om onze klassenbibliotheken uit te breiden. De actie
loopt van 3 oktober t/m 14 oktober. Vorig jaar hebben we voor iedere groep een boek mogen
uitzoeken. Dus hoe meer jullie thuis lezen, hoe meer boeken de school mag uitzoeken!
Alle groepen zijn dit schooljaar al voor de eerste keer met de klas naar de bieb van Zwolle
Zuid geweest. Voor ouders waarvan de kinderen nog geen lid zijn: ieder kind kan tot de
leeftijd van 18 jaar gratis lid worden. U kunt zelf een pasje laten aanmaken in de bieb.
Binnenkort starten we ook weer met tutorlezen. De kinderen uit de groepen 6 en 7 lezen dan
prentenboeken voor aan kleine groepjes kinderen uit 1/2 en groep 8 leest samen met groep
3 om ze te helpen met leren lezen.
De Lakei en de Prinses
Een aandoenlijk interactief sprookje
door Theaterfiets
Hij zorgt al jaren voor de prinses, de zorgzame, maar wel een beetje klungelige lakei
Hannes. Hij voedt haar proper en fatsoenlijk op. Hij leert haar netjes te spreken en goed te
zijn voor anderen. Zelf geeft hij altijd het goede voorbeeld. Elke ochtend staat hij vroeg op
om het hele kasteel te poetsen en bakt ook nog een broodje voor de prinses. Daarna maakt
hij haar wakker. Maar vandaag gaat alles mis. Raaf, die altijd andere vogels pest, voert
weer iets in zijn schild. Als dan ook de prinses spoorloos is, dan weet de lakei het niet meer.
Het publiek schiet hem te hulp. Samen leren zij Raaf een lesje, Maar vinden ze de prinses
nog terug?

Groot Zwols Kinderboekenfeest
Stadkamer, Bibliotheek, Media- en taaleducatie, Cultuureducatie
Datum: zondag 14 oktober
Tijdstip 11:00 - 14:00 uur
De Kinderboekenweek krijgt dit jaar in Zwolle een bijzondere en feestelijke afsluiting.
Op 14 oktober a.s. vindt in Poppodium Hedon het Groot Zwols Kinderboekenfeest
plaats: een festival compleet met theater, muziek, workshops, boekenmarkt én
gastvoorlezers. Het feest staat in het teken van vriendschap en sluit daarmee aan bij
het landelijke thema van de Kinderboekenweek, dat het motto “Kom erbij!” draagt.

De naam zegt het al: voor het Groot Zwols Kinderboekenfeest wordt er groots uitgepakt.
Het feest, dat plaatsvindt op zondag van 11.00 tot 14.00 uur, is bedoeld voor kinderen van
4 t/m 10 jaar en hun ouders. Naast de kinderboekenruilbeurs, optredens en workshops valt
er nog veel meer te beleven. De kinderen kunnen zelfs een dansje wagen! Er is een hapje
en een drankje en diverse gastvoorlezers voorzien het feest van mooie verhalen. Eén ding
is zeker: de Kinderboekenweek 2018 krijgt in Zwolle een onvergetelijke afsluiting!
Het Groot Zwols Kinderboekenfeest is een samenwerking van Poppodium Hedon,
Stadkamer, Zwolse theaters, Doomijn, Museum de Fundatie en Travers.
Meer informatie en kaartverkoop: website Poppodium Hedon
Tussenschoolse opvang
Zoals u waarschijnlijk weet zijn we dit schooljaar begonnen met een nieuwe bezetting van
medewerkers tijdens de tussenschoolse opvang.
Ik wil u hierbij voorstellen aan de vrijwilligers en pedagogisch medewerkers die hierbij
ingezet worden. Naast deze medewerkers worden ook teamleden ingezet die niet voor de
groep staan op deze momenten.

Van links naar rechts en van boven naar beneden:
Paula van den Wildenberg, pedagogisch medewerker
Ria Kortman, vrijwilliger
Fifian Kuiper, pedagogisch medewerker
Elly van Vilsteren, pedagogisch medewerker

Ingrid Nijland, vrijwilliger
Anita van Wilsum, vrijwilliger
Carla Reumer, vrijwilliger
Carmen Kuyer, pedagogisch medewerker
Marianne Hessels, pedagogisch medewerker
Klasbord
Met dit bericht willen we alle ouders uitnodigen voor het gebruik van Klasbord. Alle
leerkrachten hebben een account voor hun groep waar ze wekelijks nieuwsberichten op
posten. U als ouder kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind(eren) om de groep te
volgen en zo op de hoogte te blijven van de activiteiten in de groep. Ook is het mogelijk
andere groepen/leerkrachten te volgen. U heeft daarnaast de mogelijkheid om een ‘toppie’ te
geven en soms ook om te reageren. Verder is er een algemeen schoolaccount dat u kunt
volgen. Hier zullen algemene, schoolbrede nieuwsberichten op gepost worden.
Met behulp van de handleiding, waarvoor ik u verwijs naar de website van Klasbord en de
vermelde klascodes kunt u de app downloaden op uw tablet of smartphone of kunt u
inloggen via de website. Ook is het mogelijk via email op de hoogte te blijven.
Voor meer informatie of bij vragen of problemen kunt u terecht op de website
www.klasbord.nl
Wij hopen op veel volgers!

Agenda

Woensdag 26 september
Vrijdag 28 september
Woensdag 3 oktober
Donderdag 4 oktober
Vrijdag 5 oktober
Maandag 8 oktober

Margedag, alle kinderen zijn vrij
9.30 uur Klassenshow groep 1-2a
Start Kinderboekenweek, thema:
Vriendschap
Dierendag
Dag van de leerkracht
Nieuwe nieuwsbrief

