Nieuwsbrief
Maandag 31 oktober 2017
Vanuit de MR
Natuur Milieu Educatie dag in groep 1-2, samen met Partou
Dinsdag 17 oktober was het zover, de groepen 1/2 hadden de Natuur Milieu Educatie dag
rondom het thema ‘Kabouters’ en ‘Herfst’. Samen met de peuters van het kinderdagverblijf
hebben de kleuters een herfstverhaal gelezen. Daarna zijn de kinderen in de klas aan de
slag gegaan met het maken van echte kaboutermutsen. Samen met Kabouter Klauter zijn de
kinderen vervolgens op ontdekkingstocht in het park gegaan. Wat hebben ze veel ontdekt!
Kleine en grote stokken, gekleurde blaadjes, dikke en dunne bomen, spinnetjes en nog veel
meer. Jammer genoeg hebben we niet het huisje van Kabouter Klauter kunnen vinden. ’s
Middags werd de dag afgesloten met het maken van overheerlijke appelmoes die de
kinderen in hun eigen potje (met zelf gemaakt etiket) mee naar huis hebben gekregen.
Mochten jullie door het park lopen, kijk dan gerust of jullie het huisje van Kabouter Klauter
wel kunnen vinden!
Peuters en kleuters lezen samen

In het nieuws
Maandelijks staat de Markesteen in de Blauvingercourant met een informatief stukje over
ons kindcentrum.
Deze keer was dat een stukje over de Kinderboekenweek:

Griezelen op de Markesteen
Van 4 t/m 15 oktober heeft Dalton Kindcentrum de Markesteen de Kinderboekenweek
gevierd. En er is flink uitgepakt!
Met de aankoop van twee boekenkasten begon de Kinderboekenweek op de Markesteen al
ruim voor 4 oktober. Echte eyecatchers voor een mooie presentatie van boeken. Handig,
want voor elke groep schafte de school minimaal 1 nieuw boek aan.
Dit jaar was het Kinderboekenweek-thema ‘griezelen’. Daarom werd de school versierd met
spookjes, spinnen en ander engs. Tijdens de start van de Boekenweek verkleedden de
juffen en meesters zich als echte griezels en lazen in elkaars klassen een verhaal voor. De
kinderen vonden het prachtig!

In de loop van de week werden verschillende activiteiten georganiseerd. Zo kregen groep 1
t/m 3 een voorstelling over Max de Muis en groep 4 t/m 6 een muzikale opvoering van
theatergroep Kamerspel. Groep 6 t/m 8 gingen naar de Fundatie. Daar zochten ze op
schilderijen naar spannende elementen.
Ook de peuters werden niet overgeslagen: zij werden voorgelezen door de kinderen uit
groep 6 en 7.
Zelfs de lokale boekenwinkel droeg bij aan de vreugde: met door de ouders verzamelde
aankoopbonnen kreeg de school een mooie korting op de aanschaf van nieuwe boeken.
Ten slotte werd tijdens de lessen ook aandacht besteed aan leesbevordering en plezier.
Soms op een heel creatieve manier. Bijvoorbeeld door een kookwekker te zetten. Ging die
af? Dan moest de juf voorlezen. Ongeacht de taak waar de kinderen aan werkten.
Spannend!
De Kinderboekenweek werd afgesloten met een klassenshow van groep 1-2. Het thema, u
raadt het al, was ‘griezelen’…
Typecursus
In de afgelopen jaren hebben verschillende leerlingen van de Markesteen een typecursus
gevolgd. Ook dit schooljaar wordt er weer geprobeerd om een cursus op te starten. Dit zal na
de kerstvakantie gebeuren. Wilt u uw zoon of dochter een typecursus cadeau doen, hou dan
de nieuwsbrief tegen die tijd in de gaten. Heeft u nu al interesse, dan kunt u mailen naar
gigakidszuid@gmail.com of bellen met Klaasje Schepers (06-38590487) voor meer
informatie of om uw kind alvast aan te melden.
Voortgezet onderwijs
Naar welke school gaat uw kind straks?
Uw kind gaat aan het einde van de basisschool een keuze maken voor een school in het
voortgezet onderwijs. Dit is een spannende keuze en bijzondere periode voor ouders en
leerlingen. U en uw kind hebben wellicht veel vragen. Hoe zit het voortgezet onderwijs in
elkaar? Welke scholen voor voortgezet onderwijs zijn er? Wat voor scholen zijn dit en hoe
wordt er geleerd op deze scholen? Hoe kunt u de school vinden die past bij uw kind, bij zijn
of haar talenten, interesses en mogelijkheden? En welke school sluit goed aan op het
onderwijs dat uw kind nu volgt?
Voordat u samen met uw kind een school kiest willen wij u graag goed informeren en u en
uw kind de kans te geven kennis te maken met, en een goed beeld te vormen van de VOscholen van OOZ.
Alle OOZ VO-scholen op één site!
Op de website www.ooz-vo.nl vindt u van al onze VO-scholen de voorlichtingsmomenten,
informatie per school, een link naar de websites van de VO-scholen en contactinformatie van
VO-voorlichters waar u met uw vragen terecht kunt.
Voortgezet onderwijs en basisonderwijs werken samen binnen OOZ!
OOZ biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar. De voor Nederland unieke diversiteit
aan scholen, onderwijsprogramma’s en schoolprofielen zorgt ervoor dat er voor iedere
leerling op een school van OOZ volop kansen zijn om talenten en mogelijkheden te
ontplooien. Het volgen van onderwijs binnen OOZ biedt grote voordelen voor leerlingen die
de overstap naar voortgezet onderwijs maken. Door onze basis- en VO-scholen wordt
namelijk als één keten samengewerkt en een goede overgang van groep 8 naar de brugklas
is daar een belangrijk onderdeel van. Ook onze OOZ VO-voorlichting komt voort uit deze
samenwerking binnen OOZ.
Wij wensen u en uw kind heel veel succes en plezier met het kiezen van een school die past
bij uw kind!
Namens alle medewerkers van de scholen van OOZ
Flessen actie vanuit de leerlingenraad
Het was vrijdag de 20ste
Wij de leerlingenraad hadden toen de flessen voor Sint-Maarten weggebracht.
Juf Irene ging met ons mee naar het winkelcentrum.
Maar toen vroeg zij iemand hoe vervoeren we die grote zak met flessen dan?
Toen bedacht iemand dat we de bolderkar in het schuurtje konden gebruiken.
We gingen dus lopend naar het centrum.

We gingen eerst de statiegeldflessen inleveren bij de Albert Heijn.
Het bedrag bij de Albert Heijn was 58,10 euro.
De Albert Heijn was heel aardig en verdubbelde ons bedrag!
Toen hadden we ongeveer 114,- euro
Toen gingen we naar de Lidl
Daar hadden we ongeveer 13,- euro opgehaald
Ons totale bedrag was 127,95 euro. Wij willen u bedanken dat u hebt meegeholpen aan de
flessenactie.
Groeten de leerlingenraad (Lars, Elise groep 8 Sterre, Janissa groep 7
Roemaishia, Bente Groep 6 Marit, Dominiek Groep 5)

Nieuw op de site
De afgelopen weken zijn foto’s van de volgende activiteiten op de site geplaatst:






Wielendag, Centraal
Kinderboekenweek, Centraal
Museumbezoek, Groep 6/7
Klassenshow, Groep 1/2b
Flessenactie, Centraal

Verder nieuw op de site:


Agenda MR 31 oktober 2017

Kijk op: www.markesteen.nl

Agenda

Woensdag 1 november
Vrijdag 3 november
Dinsdag 7 november

Kennismakingsochtend groep 1-2
Afsluiting week van de mediawijsheid
NIO groep 8

Woensdag 8 november

Werkgroep PR en communicatie

Vrijdag 10 november
Maandag 13 november

Klassenshow groep 8
Nieuwe nieuwsbrief

