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MR vergadering
Oud Papier Actie (blauwe container)
Ouderinfo 6
Schaaktoernooi, voorronde voor alle
groepen

OR vergadering

Margedag, alle kinderen zijn vrij
Voorjaarsvakantie t/m 2 maart

Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen,

Voor iedereen een heel gezond en gelukkig 2018, maak alles vast met geniet-jes.

2018 een jaar vol nieuwe kansen en dromen; mijn wens voor jullie dat deze allemaal snel uit mogen
komen.
Ik wens iedereen een goed, gezellig maar ook vooral gezond 2018 toe en dat we er samen een fijn jaar
van maken!
Ik wens iedereen een gezond, gelukkig, stralend, zorgeloos en prachtig 2018!!
Een liefdevol, gezellig maar vooral gezond 2018.
Ik wens voor iedereen een liefdevol jaar waarin we zorgzaam zijn voor elkaar en alle
kinderen het fijn hebben in de klas.
De toekomst is nog ingepakt, Een nieuwjaar is aangebroken. Gezondheid, liefde en geluk.
In kleur verpakte dromen.
Ik wens dat elk kind op mag groeien in een veilige en liefdevolle omgeving. Gelukkig
nieuwjaar allemaal! Geniet ervan en maak mooie herinneringen
Ik wens dat iedereen een gelukkig, mooi en leerzaam 2018 mag hebben.

Ik wens jullie allemaal een gezond en zeer geslaagd 2018 toe, ontvang licht, wees licht en geef licht.
Dat mooie dromen wensen worden en zoveel mogelijk uitkomen.
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Ik wens iedereen een fijn 2018 vol nieuwe avonturen en uitdagingen!
Ik wens dat 2018 een geslaagd jaar wordt!
Ik wens iedereen veel liefde en een goede gezondheid toe.
Ik wens alle kinderen, hier en ver weg, dat ze de armen van papa en/of mama mogen
vinden als ze die nodig hebben.

Ga 2018 positief door het leven. Bekijk alles met een lach. Want zo wordt alles leuker elke dag. Negatief
denken dat heeft geen zin. Zo zak je de put steeds verder in. Bekijk alles op een leuke manier. Zo maak
je in je leven weer meer plezier.
Ik wens iedereen een mooi en gezond 2018! Een jaar waarin we er voor elkaar zijn en iedereen zich fijn
voelt.
Ik wens alle kinderen en hun ouders een heel mooi en gezond 2018 met vele gezellige momenten van
samenzijn.
In 2018 wens ik iedereen een gezond en gelukkig nieuwjaar toe waarin ik voor iedereen hoop dat er
ruimte is om mooie herinneringen te maken met iedereen die je lief is!
Ik wens iedereen een gezond, gelukkig, leerzaam en vreugdevol 2018 toe.
Om in stijl te blijven, een gelukkig, gezond 2018 met heel veel leesplezier.
Ik wens voor het nieuwe jaar dat iedereen laat gaan wat was, accepteert wat is en omarmt wat komt!
Ik wens alle kinderen en ouders een jaar vol gezondheid, veel plezier, nieuwe kansen en mooie dromen!
Ik wens iedereen een heel gelukkig, gezond en onbezorgd 2018! Laten we er met elkaar een fantastisch
jaar van maken!
Naast al deze mooie wensen, wensen wij u allen een heel goed, gelukkig en vooral gezond
2018!
En wat wenst u?
Een goed jaar!
Met hartelijke groet,
Conny Wencker

Nieuwe leerlingen
Na de herfstvakantie is Alexandra in groep 5 gestart.
In december is Marron bij ons op school gekomen. Hij zit in groep 7.
In januari zijn Tobias, Robin en Han in groep 1; Femke en Chanelle in
groep 1-2 gestart.

We wensen jullie een hele fijne basisschooltijd toe!!!
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Inzien toets resultaten ouderportaal ParnasSys
Vanaf 26 januari kunt u via het ouderportaal van ParnasSys tijdelijk niet de resultaten van
de methodetoetsen en van de Citotoetsen van uw zoon/dochter inzien. Dit in verband met
de toetsen welke de komende weken op het programma staan en het inbrengen van de
resultaten door de leerkrachten. Na de tien minuten gesprekken van maart zijn de toets
resultaten weer zichtbaar.

Open huizen VO-scholen
In januari worden er weer open huis dagen georganiseerd voor ouders en kinderen op
diverse VO-scholen in Zwolle. De open huizen zijn bedoeld voor de leerlingen van groep
7 en 8 en hun ouders.
Op zaterdag 13 januari is er een open huis op de Van Der Capellen Scholengemeenschap
en op het Michael College, 10-14. Op woensdag 17 januari op de locatie vmbo-pro van
de Thorbecke Scholengemeenschap en op zaterdag 20 januari op de locatie mavo-havoatheneum van deze Scholengemeenschap. Op zaterdag 27 januari is er een open dag bij
Gymnasium Celeanum. Op de website van deze scholen vindt u meer informatie.

Voorleesontbijt
Woensdag 24 januari a.s. is het de dag van het “Voorleesontbijt”.
Ook dit jaar doen wij hier op school aan mee.
Er zal naast het voorlezen ook in iedere groep samen worden
ontbeten. We willen u vragen om op 24 januari uw kind het ontbijt mee naar school te laten
nemen: eten en drinken. U weet het beste wat uw kind altijd bij het ontbijt eet.
Wij zouden het heel leuk vinden wanneer u of opa, oma, tante of oom, grote broer of zus
zou willen komen voorlezen in een van de klassen. Dit kan zijn op 24 januari, maar
eventueel ook later tijdens de voorleesdagen (t/m 3 februari.) Wanneer u wilt komen
voorlezen, neemt u dan even contact op met de leerkracht van uw kind om in onderling
overleg te kijken wanneer dit het beste uitkomt.
Wij hopen op veel voorleesplezier!
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Te laat komen
Zoals u weet moeten wij zieke en afwezige leerlingen in ons administratiesysteem noteren.
Ook het te laat komen noteren wij. Meerdere keren per jaar wordt er een uitdraai gemaakt
en worden de gegevens bekeken. Indien nodig vindt er overleg plaats met de
leerplichtambtenaar.
Een keer te laat komen kan voorkomen, dagelijks te laat komen kan niet. Dit is in de eerste
plaats vervelend voor uw zoon of dochter. Ze missen de inloop, het moment waarop u even
aandacht kunt schenken aan dat wat het kind u wil laten zien. Daarnaast missen ze ook de
gezamenlijke start van de dag. De ouder(s)/verzorger(s) die het betreffen zullen hierover
bericht worden. Ik hoop dat u het vanaf nu bij uw goede voornemens wilt opnemen.

Ouderavond voor ouders van alle scholen van OOZ in Zwolle-Zuid
Een ouderbijeenkomst met interactief theater
Datum:
Plaats:
Voor wie:

14 maart 2018 om 19.15 inloop, 19.30 uur start
Dalton kindcentrum de Markesteen
Ouders van kinderen in groep 1 t/m 8 van de

Markesteen en andere openbare scholen in Zwolle Zuid
‘Voor je het weet zijn ze groOt’ is een ouderbijeenkomst met interactief theater en
interactieve groepsbesprekingen. De acteurs beelden herkenbare situaties uit. Vervolgens
zoeken ze samen met het publiek, de ouders, naar oplossingen. De gespreksleider
stimuleert de ouders hun ervaringen te delen en geeft waar nodig een toelichting.

In februari ontvangt u een uitnodiging waarbij u zich kunt aanmelden voor deze avond.
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Van de Ouderraad
Sinterklaas en de Pieten op De Octopus
Het lijkt alweer heel lang geleden maar op 5 december kwam Sinterklaas bij ons op school.
De kinderen van de onderbouw stonden voor de hoofdingang te wachten toen er een paar
Pieten tevoorschijn kwamen en wat bleek: Sinterklaas was al in de school! Hij lag te slapen
op het podium van de onderbouw. Dus heel stilletjes gingen de kinderen, ook vele kleine
Sintjes en Pietjes, naar binnen en verzamelden in de open ruimte bij het bed van de Sint.
Hij werd langzaam gewekt door de liedjes die de kinderen zongen. Toen Sint zijn slaapmuts
had verruild voor zijn mijter en de schoenen gestrikt waren barste het feest echt los en
werd er gezongen en gedanst!
Toen was het voor de Sint echt
even tijd om bij te komen en
gingen de kinderen naar hun eigen
klas. Daarna ging hij samen met de
Pieten alle klassen langs om met
de kinderen te praten, zingen,
dansen en ook spelletjes te doen
zoals het Sinterklaas-memory in
klas 3b. Natuurlijk kwam hij niet
zonder lege handen: alle kinderen
kregen pepernoten en een
cadeautje!
De kinderen, maar ook de juffen hadden dolle pret en
genoten met volle teugen!
In de bovenbouw hadden de kinderen het Sint wat
makkelijker gemaakt door voor elkaar surprises met een
gedicht te maken. Er waren weer hele kunstwerken
gemaakt en iedereen had zijn best gedaan om er iets
moois van te maken!
Ondertussen werden alle kinderen voorzien van limonade
en speculaasjes. Dank voor alle ouders die hieraan
meegeholpen hebben om het feest tot een succes te
maken!
Tot slot van de feestochtend kwam Sinterklaas naar de
open ruimte bij de bovenbouw waar hij en de Pieten
werden toegezongen door alle kinderen van groep 5 t/m
8. Een deel van groep 5 en 6 hadden speciaal voor de Sint
een dansje ingestudeerd wat werd opgevoerd. Sinterklaas
nam toen plaats op de grond tussen de andere kinderen om het dansje goed te kunnen
zien! En traditioneel werd het bezoek van Sinterklaas afgesloten met de polonaise van alle
kinderen, juffen, meesters en Pieten!
Tot volgend jaar!
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Kerstfeest verloopt gezellig
Vlak voor de kerstvakantie vindt altijd het gezellige kerstfeest plaats. De Ouderraad en
leerkrachten hebben ook vorig jaar met heel veel plezier het feest voorbereid.
Overdag kregen de
kinderen een
lekkere oliebol
aangeboden door
de Kerstman en
Olaf:
Terwijl de kinderen
binnen konden
genieten van veel
lekkers in hun
sfeervol versierde
lokalen, konden de
ouders gezellig
bijpraten en
kennismaken met
elkaar buiten de
school, in en bij de
opgezette partytent. Met livemuziek van het
kerstkoor, wat te eten en te drinken was het gezellig
toeven.
De Ouderraad grijpt deze gelegenheid altijd aan om
wat terug te doen voor de ouders. Met elkaar zorgen
wij (leerkrachten en ouders) er immers voor dat de
kinderen een leuke tijd hebben op school. En dankzij
de vrijwillige inzet van ouders én uiteraard de
ouderbijdrage is het mogelijk om leuke, jaarlijkse
activiteiten, met soms net dat beetje extra de
kinderen te kunnen aanbieden. Een dankjewel dan
ook richting alle hulpouders gedurende het gehele
schooljaar! Ook voor de kinderen wilde de Ouderraad
ditmaal iets speciaals doen; ieder kind heeft een
kaarsje meegekregen met de wens erbij dat iedereen
een stralend nieuwjaar in kon stappen.
De Ouderraad is blij dat het feest enthousiaste
reacties heeft opgeleverd van ouders en ook dat er dit
jaar meer ouders op school zijn gebleven tijdens de
kerstviering. Tips en suggesties om het samenzijn nog
beter en/of leuker te maken zijn altijd welkom. Mail ze vooral
naar: ouderraaddeoctopus@gmail.com.
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Een origineel goed voornemen voor 2018
Kennen jullie ze ook? Die goede voornemens:
•
•
•
•
•

ik
ik
ik
ik
ik

ga
ga
ga
ga
ga

stoppen met roken
afvallen
meer sporten
minder werken
…

In de praktijk valt het vaak tegen. Denken is één. Doen is twee. En daar zit ook nog eens
een hele grote stap tussen. En dat leidt in veel gevallen tot teleurstellingen. Soms al na
week of 2. Of nog sneller, al na een paar dagen. En voor je het weet zit je na zo’n
teleurstelling en het donkere weer van de afgelopen weken in een “halve depressie”…
Dat soort ellende willen we natuurlijk niet! En het is ook heel eenvoudig te voorkomen.
Hoe?
Nou door een beter goed voornemen te kiezen. Eén die wel realistisch is! Gewoon door één
dagdeel iets voor school te doen. Dus lees dit hardop:
•
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ik ga op een van de volgende dinsdagen BOPpen (= Bijrijder Oud Papier zijn):
6-2-2018
6-3-2018
3-4-2018
1-5-2018
29-5-2018
26-6-2018
24-7-2018
21-8-2018
18-9-2018
16-10-2018
13-11-2018
11-12-2018.

Het is maar één dinsdag. Het duurt maar van 08:00 uur tot ca. 14:00 uur. Iedereen die het
al gedaan heeft, vond het erg leuk. En heeft er op de dag zelf, maar ook nog lang daarna
een heel goed gevoel over. Omdat het geld oplevert voor de Ouderraad die er leuke dingen
mee doet voor onze kinderen. Dat is andere koek hè?! Dat is nog eens een goed
voornemen. En 100% haalbaar. Word je blij van.
Geef je op bij coördinator Bijrijder Oud Papier, Marcel Rooij, vader van Juleane (groep 8) en
Nanette (groep 4), marcel.rooij@gmail.com, 06-54 324 325. Daarmee kom je direct niet
meer onder stap 2 van dit goede voornemen uit!
Natuurlijk dank ik alle BOPpers van het afgelopen jaar en wens ik iedereen een heel mooi
2018 toe waarin op z’n minst één goed voornemen wordt gerealiseerd!
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