Nieuwsbrief
Maandag 20 mei 2019

Bezetting groepen en verdeling van de leerlingen over de groepen
We zijn begonnen aan de laatste periode van het schooljaar.
Via een vorige nieuwsbrief bent u op de hoogte gebracht over de groepen waarmee we
volgend schooljaar gaan starten. In het totaal 7 groepen in de volgende combinaties: 1-2a. 12b, 3, 4, 5-6, 6-7 en 8.
In de eindinfo zullen we de groepen met daarin de leerlingen aan u voorleggen, we zullen
dan ook bekend maken welke leerkrachten gekoppeld worden aan de groepen.
Omdat een aantal groepen echt van samenstelling zal veranderen lichten we deze ouders
eerder in over de verdeling van de leerlingen over deze groepen.
Het gaat om de toekomstige groepen 5-6, 6-7 en 8. We handelen hier volgens een protocol
dat met deze ouders is gedeeld.
Op dinsdag 11 juni zullen we deze ouders per mail informeren over de verdeling van de
leerlingen.
Verkiezingen MR
De medezeggenschapsraad heeft er in de huidige samenstelling komende zomer drie jaar
opzitten. Dat betekent dat er verkiezingen moeten worden gehouden. Er zijn vijf enthousiaste
ouders beschikbaar voor vier plekken in de medezeggenschap. Dit betekent dat u mag gaan
kiezen welke vier kandidaten volgens u het beste team is voor de oudergeleding.
De verkiezingen gaan plaatsvinden in de periode van maandag 3 – dinsdag 18 juni. In de
volgende nieuwsbrief ontvangt u hierover alle informatie. De kandidaten stellen zich dan ook
voor en de stemprocedure zal dan ook worden uitgelegd. Ook ontvangt u uw stembiljet.
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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.

Vakanties schooljaar 2019-2020
Hieronder vindt u het vakantierooster zoals dit is vastgesteld voor de Markesteen voor het
komende schooljaar.
Dit rooster zal door veruit de meeste scholen in Zwolle worden gehanteerd.
Naast deze vakanties zullen er nog een aantal margedagen, worden ingepland, zodra
duidelijk is op welke dagen deze vallen zal ik dit met u delen.
Vakantierooster 2019-2020:
Start nieuwe schooljaar
Ma. 26 aug 2019
Herfstvakantie
Ma. 21 okt 2019 t/m vr. 25 okt. 2019
Kerstvakantie
Ma. 23 dec. 2019 t/m vr. 3 jan. 2020
Goede Vrijdag
Vrij. 10 apr 2020
Tweede Paasdag
Ma. 13 apr 2020
Meivakantie
Ma. 27 apr 2020 t/m vr. 8 mei 2020
Hemelvaart
Do. 21 mei 2020 t/m vr. 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag
Ma. 1 jun 2020
Zomervakantie
Ma. 6 jul 2020 t/m vr. 14 aug 2020
Margedagen:
Do. 19 dec 2019 i.v.m. Kerstdiner
Vrij. 20 dec 2019 vrijdagmiddag voor de Kerstvakantie
Do. 6 feb 2020 studiedag alle OOZ medewerkers
Nog 3 dagen en een middag nader te bepalen
GGD IJsselland
Oproep aan ouders van kinderen van 5 jaar en 10-11 jaar
Binnenkort (4 juni) komt de doktersassistente van GGD IJsselland langs op school. Bij de
kinderen van 5 jaar doet ze een ogen- en gehoortest. De kinderen van 10-11 jaar zal ze
wegen en meten. Alle ouders van deze leerlingen ontvangen een brief en/of e-mail van GGD
IJsselland. Hierin staat een link naar een vragenlijst in Mijn Kinddossier, het online
ouderportaal. Denken jullie er aan deze vragenlijst in te vullen, zodat de doktersassistente de
onderzoeken kan uitvoeren? Kijk voor meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg op
www.ggdijsselland.nl/mijnkind.

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
Maandag 20 mei
Dinsdag 21 mei
Woensdag 22 en 29 mei
Dinsdag 28 mei
Maandag 27 mei
Donderdag en vrijdag 30/31mei
Maandag 3 juni

Start van de avond4daagse deze week
Breng- en koffieochtend
Kennismakingsochtend nieuwe
leerlingen
19.30 uur MR vergadering
Start CITO toetsweken t/m 14 juni
Hemelvaart, alle kinderen zijn VRIJ
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