Nieuwsbrief
Dinsdag 25 maart 2019

Koningsspelen 12 april
Op vrijdag 12 april staat de dag op school in het teken van de Koningsspelen.
We willen alle kinderen vragen om sportief en in kleuren passend bij Koningsdag op school
te komen.
We starten de dag met een gezamenlijk ontbijt in gemengde groepen van groep 1 t/m groep
8. Het ontbijt voor de kinderen wordt verzorgd en ze hoeven voor deze dag dus geen eten en
drinken mee te nemen, ook niet voor de pauzehap. Alleen de bovenbouw neemt een eigen
lunch mee naar school.
Halverwege de ochtend zingen we met elkaar het lied wat speciaal is geschreven voor deze
Koningsdag en doen we met elkaar de bijbehorende dans (“Passapas” van Kinderen voor
Kinderen).
De kinderen van de onderbouw, groep 1 t/m 4 gaan hierna lekker sporten op het plein en is
op de normale tijd vrij.
De bovenbouw vertrekt eind van de ochtend naar het sportpark de Siggels. Daar worden
voor deze groepen uitdagende sportactiviteiten aangeboden.
Het is de bedoeling dat de kinderen van de bovenbouw sportieve kleding aanhebben (voor
het buiten sporten) of meenemen.
Ook de bovenbouw leerlingen (groep 5 t/m 8) zijn op de normale tijd vrij!
Bezoek van de Nederlandse Dalton Vereniging
De Markesteen mag zich inmiddels al bijna 20 jaar een Daltonschool noemen.
Sinds 1015 vormen we samen met Partou kinderopvang en andere partners een
kindcentrum. We noemen ons kindcentrum een Daltonkindcentrum omdat we met onze
partners werken vanuit dezelfde visie op de ontwikkeling van kinderen. Dit is de Daltonvisie.
Officieel zijn we nog niet gecertificeerd als Dalton kindcentrum.
Dit schooljaar hopen we officieel gecertificeerd te worden. Als dit lukt behoren we bij de 6
eerst gecertificeerde Dalton kindcentra van Nederland.
Op dinsdag 25 juni krijgen we de visitatiecommissie op bezoek vanuit de Nederlandse
Daltonvereniging.
De visiteurs zullen de hele dag op school zijn en gaan kijken in de groepen/school en in
gesprek met ouders, kinderen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, directie en het
bestuur. Om ons nog beter voor te bereiden op dit bezoek hebben we een proefvisitatie
gepland op dinsdag 9 april.
Deze dag komen er 2 studenten van de KPZ door de ogen van een visitatiecommissie onze
school bezoeken.
We hopen dan nog wat laatste tips mee te krijgen zodat we 25 juni helemaal goed beslagen
ten ijs kunnen komen.
We houden u op de hoogte van de uitkomsten van deze bezoeken.

Juf Charlotte
Juf Charlotte uit groep 1-2B is al langere tijd afwezig.
Helaas moet ik u mededelen dat Charlotte niet meer terug zal keren voor de groep en ook
afscheid zal nemen van de Markesteen en het onderwijs.
Op dit moment een lastige en verdrietige beslissing.
Veel kinderen en ouders zijn de afgelopen jaren met Charlotte opgetrokken.
We zullen u binnenkort verder informeren over een mogelijk afscheid van de kinderen en de
ouders.
Afvalscheiding en afval beperking
We zijn inmiddels een periode bezig met het actief afval scheiden op de Markesteen.
De leerlingen van de leerlingenraad hebben destijds terecht opgemerkt hoe belangrijk dit is,
ook op een school.
We merken alleen nog dat veel kinderen met bakjes drinken en zakjes eten op school
komen.
We willen u vragen mee te werken aan het reduceren van afval op school door gebruik te
maken van bekers en bakjes die afgewassen kunnen worden.
Want nog beter dan afval scheiden is natuurlijk het verminderen van afval die voortkomt uit
het eten en drinken van de kinderen.
Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking!
Verkiezingen MR leden
De medezeggenschapsraad heeft er in de huidige samenstelling komende zomer drie jaar
opzitten. Dat betekent dat er verkiezingen moeten worden gehouden. Nu al krijgt u de
informatie én een oproep om u kandidaat te stellen voor de MR. In de aparte brief, is
hierover veel informatie te lezen. We zoeken minimaal 1 nieuw MR lid.
Mocht u het interessant vinden om eerst eens een MR vergadering bij te wonen voordat u
zich aanmeldt, dat is ook mogelijk (bijvoorbeeld 11 april 2019, graag wel even kenbaar
maken: mr-markesteen@ooz.nl).
Wie geïnteresseerd is in een lidmaatschap van de MR kan dit per mail kenbaar maken.
Uiterlijk dinsdag 10 mei 2019 om 9.00 uur dient dit bekend zijn! Voor meer informatie, lees
de aparte brief.
Tussenschoolse Opvang (TSO)
Zoals u waarschijnlijk weet zijn we dit schooljaar begonnen met een nieuwe bezetting van
medewerkers tijdens de tussenschoolse opvang. Naast deze medewerkers worden ook
teamleden ingezet die niet voor de groep staan op deze momenten. In een eerdere
nieuwsbrief zijn deze medewerkers van de tussenschoolse opvang aan u voorgesteld.
Regelmatig evalueren we met elkaar de tussenschoolse opvang en bekijken we wat goed
gaat en wat voor verbetering vatbaar is. We merken met elkaar dat we tijdens de
middagpauzes het overzicht missen en dat er regelmatig verwarring is over welke leerlingen
in welke groepen en bij welke leerkrachten horen. Om dit te verbeteren willen we dat
leerlingen in de verschillende groepen een bepaalde kleur T-shirt gaan dragen, zie het
overzicht hieronder. We begrijpen dat dit even een aanlooptijd nodig heeft, daarom zullen we
dit pas in laten gaan in de eerste week van april.
De leerkrachten zullen overigens dan ook herkenbaarder aanwezig zijn: alle leerkrachten
dragen vanaf dat moment een rood T-shirt.
We hopen op uw begrip en medewerking.

Groep 1/2A en B: BLAUW
Groep 3: GROEN
Groep 4: WIT
Groep 5: ROZE
Groep 6/7: GEEL
Groep 7/8: ZWART

Schoolmaatschappelijk werk
Mijn naam is Amanda Romkes en ik ben jeugd en gezinswerker bij het sociaal wijkteam Zuid.
Enkele weken geleden heeft Noor van Vliet zich in de nieuwsbrief voorgesteld als
schoolmaatschappelijk werkster bij de Markesteen. Wegens onverwachte veranderingen in
ons team is het voor haar echter niet meer mogelijk om deze functie op de Markesteen te
vervullen. Vanaf maart zal ik haar werkzaamheden overnemen.
Net als Noor van Vliet kunt mij ook benaderen met vragen over bijvoorbeeld opvoeding,
echtscheiding, verwerking en rouw, relaties of schulden. Ik kan met u meedenken, u
adviseren of helpen om de juiste weg naar instanties te vinden.
Het Schoolmaatschappelijk werk is er niet alleen voor grote
problemen, maar ook voor kleine vragen en twijfels of voor
kortdurende ondersteuning. Juist om grotere problemen te
voorkomen.
Als u erover twijfelt waar u met uw vraag op de juiste plek
bent, is dat al reden genoeg om even langs te komen. Geen
enkele vraag is raar of vreemd! De gesprekken zijn
vertrouwelijk en er gebeurt niets zonder uw toestemming.
Het Schoolmaatschappelijk Werk is een vorm van
dienstverlening die via het Sociaal Wijkteam door de
gemeente wordt verzorgd. Hier zijn geen kosten aan
verbonden.
Als u met mij in contact wilt komen kunt u dit aangeven bij de
leerkracht van uw kind, of bij Regina Frederiks, de intern
begeleider. Dan zal ik u benaderen om een afspraak te
maken.
Grote Rekendag
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in
Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En
dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan
sommen maken in je werkboek!
De Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 3 april
2019. Het thema van de 17e Grote Rekendag is ‘Uit
verhouding’. Kinderen verkennen tal van situaties waarin
de verhoudingen niet kloppen. Daarvan zijn er genoeg.
Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor
een snackbar. Het verkennen van dergelijke situaties
leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot
meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte
(meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen
onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk:
het maakt rekenen leuk!

Grote Peuterdag
Op vrijdag 5 april zetten we tussen 9.00 uur en 11.30 uur onze deuren weer open voor alle
geïnteresseerde peuters en hun ouders.
Deze ochtend mogen kinderen die bijna naar school gaan lekker komen spelen op de
Markesteen. De ouders kunnen in gesprek met medewerkers en ouders van de school en
opvang. De kinderen van groep 8 zullen een rondleiding geven aan deze geïnteresseerde
ouders.

Agenda
Let op! 1e week van april starten we met
de gekleurde t-shirts per groep!
Vrijdag 29 maart
Woensdag 3 april
Vrijdag 5 april
Maandag 8 april

Zie voor meer toelichting deze
nieuwsbrief
Klassenshow groep 6-7
Grote Rekendag
Grote Peuterdag
Nieuwe nieuwsbrief

