Nieuwsbrief
Maandag 4 februari

Staking in het onderwijs
Landelijke actieweek en staking
In de week van 11 maart voeren een aantal bonden, waaronder de Aob en FNV Onderwijs
en Onderzoek, actie voor meer investeringen in het onderwijs. Bijzonder is dat er actie wordt
gevoerd voor de gehele onderwijskolom, van de basisscholen tot de universiteiten. Doel van
de acties is dat de regering € 4 miljard structureel toevoegt aan de onderwijsbegroting. Als
afsluiting van de actieweek hebben de betrokken bonden voor vrijdag 15 maart aanstaande
een landelijke staking aangekondigd voor alle onderwijssectoren.
Het college van bestuur van OOZ en de directie van de Markesteen ondersteunt het pleidooi
voor meer overheidsinvesteringen in het onderwijs. Het onderwijs staat onder druk en meer
financiële armslag is een belangrijk middel om ons onderwijs te verbeteren. We beseffen ons
dat een staking een zwaar middel is en dat dit een grote impact heeft op de maatschappij en
individuele ouders en kinderen. Dat neemt niet weg dat collega’s het recht hebben om te
staken, als ze dat willen.
Uit een peiling onder het team blijkt de stakingsbereidheid zo groot dat de school op 15
maart gesloten is.
We communiceren dit zo vroeg mogelijk zodat u in de gelegenheid bent om opvang te
regelen voor de kinderen mocht dit nodig zijn.
Hartelijke groet, Jorien
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.
De uitnodiging hiervoor is afgelopen vrijdag verstuurd..

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 schmink en
make-up 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
Herstel Claudia
Claudia van Dorsten, van onze administratie, is inmiddels voor de derde 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. Claudia is vandaag al weer even op school geweest en bouwt
de belasting rustig op.
Stagiair Schoolleider Selma Schuurman

Mag ik mij even voorstellen?
Mijn naam is Selma Schuurman, samen met mijn zoon van 16,
dochter van bijna 14 en onze kat woon ik bij mijn moeder in zodat zij
zelfstandig kan blijven wonen.
Na jarenlange ervaring buiten het onderwijs in verschillende functies
heb ik het roer omgegooid en besloten een loopbaan in het
onderwijs te starten. Hiervoor ben ik begin januari begonnen met de
opleiding tot schoolleider. Om schoolleider te worden is, naast
opnieuw in de schoolbankjes zitten, het maken van opdrachten in de
praktijk heel belangrijk. Ik maak dan ook graag gebruik van de kans
om op de Markesteen de komende tijd de nodige praktijkervaring op te doen als stagiaire
schoolleider. Ik zal op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig zijn tot de Mei vakantie.
Ik loop en kijk mee en zal ook een aantal opdrachten maken voor de opleiding. Hiervoor kan
het zijn dat ik een MR vergadering zal bijwonen of op een andere bijeenkomst voor ouders
aanwezig ben. Ik zie er naar uit u te treffen op het schoolplein.

Agenda
Woensdag 6 februari

Vrijdag 8 februari
Maandag 11 februari
Woensdag 13 februari
Donderdag 14 februari
Vrijdag 15 februari en aansluitend 16 t/m
24 februari
Maandag 25 februari
Dinsdag 26 februari

Breng- en koffieochtend
Start Dalton inloopweek (zie
inschrijfformulieren bij de deuren van de
lokalen)
Disco op de Markesteen
19.30 uur MR vergadering
Einde Dalton inloopweek
Kennismakingsochtend nieuwe
leerlingen
Portfolio gaat mee naar huis
Margedag en daarna voorjaarsvakantie
Deze week luizenpluizen
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