Nieuwsbrief

Dinsdag 7 mei 2019
Film Academische Opleidingsschool
Filmopnamen
De Markesteen is een academische opleidingsschool (aos). Academische opleidingsscholen
verbinden het doen van praktijkgericht onderzoek aan de schoolontwikkeling, waarbij
vierdejaars pabostudenten samen met leden van de onderzoeksgroep participeren in het
langdurig schoolonderzoek op basis van de schoolontwikkelingsvraag van die school.
Voor belangstellenden (ouders, andere scholen, studenten, inspectie, etc.) wordt er een aos
schoolfilm gemaakt over de Markesteen.
De filmopnamen vinden plaats op 21 mei in groep 7-8. De leerlingen uit deze groepen
ontvangen een formulier waarbij de ouders/ verzorgers aan kunnen geven of zij toestemming
geven voor het filmen en het gebruik van de beelden. Tevens worden er sfeerbeelden
gemaakt op onder andere het schoolplein.
Benieuwd naar aos schoolfilms die al eerder zijn gemaakt? Bekijk de schoolfilms op
https://www.youtube.com/channel/UC8Y0pu3Vl3dPZxB-qQHBIAA
Verkeerssituatie voor de school
Graag vraag ik weer aandacht voor de verkeerssituatie voor de school.
Ook namens de leerlingenraad van de Markesteen hebben we hierover eerder geschreven.
Ook in de nieuwsbrief van “De Ark wordt hier aandacht aan besteed omdat we dit ervaren als
een gezamenlijk probleem.
We zien weer steeds vaker auto’s erg gevaarlijk geparkeerd staan buiten de officiële vakken
op het pleintje voor de school.
We beseffen ons dat er onvoldoende parkeerplekken zijn voor ouders om allemaal te
parkeren bij het halen en brengen voor de school.
Een oplossing is het zoeken van een parkeerplek verder in de wijk of langs de weg.
Nog mooier is als er nog vaker lopend of op de fiets naar school gegaan wordt.
Het is niet acceptabel dat de situatie door verkeerd parkeren voor fietsende en wandelende
kinderen een gevaar oplevert!
In overleg met de Ark publiceren we dit stukje in beider nieuwsbrieven en als de situatie niet
verbetert zullen we ook samen kijken welke stappen dan genomen kunnen/moeten worden.
Via dit stukje wil ik ook de ouders die wel gebruik maken van de officiële plekken voor de
school of in de wijk of die op de fiets of lopend komen bedanken!
Stukje in de Blauwvingercourant van half mei
Het stukje hieronder staat in de Blauwvingercourant van half mei.

Maatjesgroepen op de Markesteen

Het begon met tutorlezen: de groepen 7 en 8 lazen voor aan de kinderen van groep 1,
2 en 3. Jong leert van oud. Op deze manier gaven we vorm aan een van de
kernwaarden van Dalton, Samenwerken. Maar we zagen hoe leuk het was en dat oud
ook van jong leerde. Dus organiseerden we al snel meer groepsdoorbrekende
activiteiten.
Elke groep werkt nu met een maatjesgroep. Zo hebben de leerlingen van groep 5 samen met
de kleuters fotolijstjes gemaakt. Tijdens een project over landen leerden de kinderen van de

groepen 7 en 8 die van groep 3 in het Spaans tellen. Als tegenprestatie leerde groep 3 hen
een Frans liedje.
Wat is het mooi om te zien hoe de kinderen elkaar begeleiden! Hoe ze aan elkaar gewend
raken! Dit gebeurt ook buiten schooltijd, vertelde een ouder ons laatst: ze was met haar
zoontje van 4 in het winkelcentrum toen ze werden begroet door een jongen van een jaar of
11. Verbaasd vroeg de moeder haar zoon hoe hij die jongen kende. “Oh,” antwoordde hij,
“we doen soms samen taakjes.”
Dit is overigens niet de enige groepsdoorbrekende manier van werken. De leerlingenraad
bestaat uit kinderen van verschillende bovenbouwklassen. Zij zijn gekoppeld aan de
onderbouw en regelmatig vragen zij input of testen ideeën. Zo wordt iedereen erbij
betrokken.
Ook de leerkrachten van Dalton Kindcentrum de Markesteen hebben een maatje: ze
ontlasten elkaar op piekmomenten en kunnen bij elkaar terecht voor didactische
ondersteuning. Ook invallers krijgen op deze manier een plek op de school.
Wilt u de maatjesgroepen in actie zien? Maak dan een afspraak op 038-4604411. We leiden
u graag rond!
Wielendag
Op woensdag 8 mei, morgen dus, mogen de kinderen op wieltjes op school komen.
Dit betekent dat er deze dag gestept, geskatet, gerolschaatst etc. mag worden op het plein.
Wieltjes met iets van een motortje eraan mogen niet worden meegenomen.
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste bescherming (kniebeschermers,
elleboogbeschermers, helm etc.). We hopen dat het een gezellige dag wordt die op rolletjes
verloopt!

Bezoek van de Nederlandse Dalton Vereniging
Op 9 april hebben we 2 studenten van de Katholieke Pabo Zwolle op bezoek gehad. Deze
studenten doen op de opleiding ook hun Dalton specialisatie. Als opdracht hebben ze de
Markesteen gevisiteerd. De uitkomsten waren overwegend positief. Zij zagen een mooie
doorgaande lijn tussen KDV, school en BSO. Daarnaast konden ze ons nog een paar
zinvolle tips/aanbevelingen meegeven.
We nemen deze aanbevelingen mee zodat we 25 juni helemaal goed beslagen ten ijs
kunnen komen.
We houden u op de hoogte van de uitkomst van het bezoek op 25 juni door visiteurs vanuit
de Nederlandse Daltonvereniging.

Juf Charlotte
Juf Charlotte heeft op woensdag 10 april afscheid genomen van de Markesteen (en het
onderwijs). Ik wil hierbij alle kinderen en ouders bedanken voor hun bijdrage aan een fijn en
mooi afscheid.

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!
Oproep voor oude lakens/doeken
Nu het weer wat mooier weer wordt vinden de kinderen het tijdens de middagpauze erg leuk
om te spelen met oude lakens en doeken.
Het is vooral erg leuk om hier hutjes mee te bouwen of gewoon om lekker op te liggen.
Heeft u thuis nog oude lakens die u niet meer gebruikt, zouden wij die dan mogen
gebruiken?
U kunt de lakens/doeken inleveren bij juf Claudia, Mariëlle of Jorien.
Alvast bedankt!

Agenda
De ontruimingsoefening in deze week is
verzet naar de week van 3 t/m 7 juni
Woensdag 8 mei
Maandag 13 mei t/m woensdag 15 mei
Donderdag 16 mei
Vrijdag 17 mei
Maandag 20 mei
Dinsdag 21 mei

Wielendag
19.00 uur werkgroep PR en
communicatie
Schoolkamp groep 7-8
Meester Jorn, groep 6
Groep 7-8 vrij behalve gr 7 op donderdag
verkeerspraktijkexamen
Klassenshow groep 4, 9.30 uur
Nieuwe nieuwsbrief
Deze week wandel avond4daagse
Breng- en koffieochtend

