
In januari zal Joost de Boer als MR-
lid aftreden, omdat zijn zittingsjaren
erop zitten. Er ontstaat dus een
vacature. Mocht u hierin geïnteres-
seerd zijn, dan kunt u zich aan-
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melden bij Yvette van Haastrecht (y.vanhaastrecht@ooz.nl). 
Bij meerdere kandidaten zullen er verkiezingen plaatsvinden.

Waarom zou u in de MR gaan? 
Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang
van zaken op de school van uw kind. U bent nauw betrokken bij
de school, u kunt meepraten en –beslissen over het beleid en
krijgt meer contact met andere ouders, het team en de directie.

Wie zitten er nu in de MR?
Vanuit de ouders:                Vanuit het team: 
Jur Delen                             Juf Sara (gr 2/3)
Sabrina Kohler                    Juf Irene (gr 3/4)
Joost de Boer                     Juf Maaike (gr 1/2)      

Hoe vaak wordt er vergaderd?
Er wordt 6 keer op jaarbasis vergaderd.

Met vriendelijke groet, 
 

Yvette van Haastrecht

Nieuwe 
Schoolapp!
Na de herfstvakantie stappen we over naar de nieuwe schoolapp
KWIEB! U ontvangt morgen allen een mail met een inlogcode.
Voor meer uitleg en/of informatie klik op onderstaande link:
Alles over de ouderapp Kwieb! 

Mocht u tijdens de vakantie toch nog vragen hebben dan kunt u
contact opnemen met Ziber Support via mail support@ziber.nl ,
appen +31 6 39087164 of bellen met 0224-290989.

Vanaf maandag na de herfstvakantie zal er géén gebruik meer
gemaakt worden van de schoolapp Schoolsunited! En zal alle
berichtgeving ed. via Kwieb verlopen. De app van Schoolsunited
kunt u dan ook verwijderen. 

https://support.ziber.eu/hc/nl/categories/115000861469-Voor-ouders
https://support.ziber.eu/hc/nl/categories/115000861469-Voor-ouders
mailto:support@ziber.nl


De Nieuwe Kinderraad!



Hoi!

Mijn naam is Lonneke Sman van Connect Logopedie. 
Vanaf eind september ben ik elke woensdag te vinden op De
Marshof.
Ik haal de kinderen met logopedie op uit de klas en dan werken
we samen aan de taal, spraak, afwijkende mondgewoonten en
nog een hoop andere dingen.
Schroom niet om langs te lopen voor extra informatie of
vragen.

Op donderdag 27 oktober komt de schoolfotograaf weer bij ons langs. De kinderen die bij ons op
school zitten gaan allemaal op een individuele foto, een familiefoto met broers en zussen die bij ons
op school zitten en ze gaan op een groepsfoto samen met hun klasgenootjes. Dit zal allemaal onder
schooltijd plaatsvinden. Mocht u graag willen dat er ook een familiefoto wordt gemaakt met broertjes
en zusjes die (nog) niet bij ons op school zitten, dan bent u vanaf 8.20 uur (samen met alle kinderen
die u op de familiefoto wilt hebben) welkom bij het speellokaal aan de kleuterkant. 
Deelname is op volgorde van binnenkomst en u kunt tot 9.00 uur terecht.

Schoolfotograaf

Even voorstellen...

27 oktober

Activiteiten voor de jeugd in Zwolle-Zuid



We starten in het seizoen 2022/2023 meerdere
keren met een kennismakings muziek. (AMV)
We gaan samen zingen en muziek maken op
verschillende instrumenten. We spelen keyboard,
gitaar, ukelele, viool ea. We leren nieuwe liedjes
en gaan bezig met ritme. Je ontvangt je eigen
lesboekje bij de cursus. Hierin staat informatie over
de instrumenten, liedjes die we leren zingen en
bladmuziek om te leren spelen. Een gezellige
startcursus muziek. De cursus is voor kinderen uit
groep 3 t/m groep 6.

De cursus gaat door bij minimaal 6 aanmeldingen.
De kosten zijn €99,- voor een cursus van 8 lessen,
incl. cursusmateriaal.
Zwolle Zuid, Marshof, Tichelmeesterlaan 45,
14.45-15.30
Woensdag na de Herfstvakantie beginnen we met
een cursus van 8 lessen. De data zijn: 26 oktober,
2, 9, 16, 23 en 30 november, 7 en 14 december

We hebben al voldoende aanmeldingen om te
starten, maar er is nog plek voor meer leerlingen.
U kunt zich aanmelden via:
https://forms.gle/CsxY1ASnqzfq7fvHA

Vanaf 26 oktober is er tien
weken lang op de woensdag-
middag van 16:00 - 18:00 uur
Vuurkracht Junior op wijk-
boerderij de Schellerhoeve.
Dit is voor kinderen tussen de
10 - 14 jaar die behoefte
hebben aan wat extra
ondersteuning op het gebied
van weerbaarheid,
zelfvertrouwen, samenwerken
of sociaal contact. 
Door middel van stoere
buitenactiviteiten (kanoën,
klimmen, vuur maken en
kickboksen) worden de
kinderen hierin begeleidt. 

Vuurkracht Junior
Vanaf 27 oktober iedere
donderdagmiddag van 15.00 -
16.30 uur voor kinderen van 4
t/m 9 jaar bij wijkboerderij de
Schellerhoeve. 
Knutselen, dieren verzorgen
en activiteiten rondom het
buiten/boerderij leven.

Cursus 'wij maken muziek'

Tieneravond Farmclub Meidengroep
Iedere woensdag van 19:00 -
21:00 uur bij
Jongerencentrum ReZet.
Open inloop voor tieners van
10 - 15 jaar. Er kunnen
spelletjes gedaan worden, ze
kunnen poolen,
tafeltennissen, tafelvoetballen
en op aanvraag of eens in de
zoveel tijd worden er extra
activiteiten georganiseerd. 

Iedere maandagmiddag van
15.30 - 17.00 uur bij
jongerencentrum ReZet, voor
alle meiden en iedereen die
zich een meisje voelt in de
leeftijd 8 t/m 12 jaar. Gezellig
kletsen, knutselen, sportieve
activiteiten, uitstapjes en veel
meer.  

Agenda
17 t/m 21 okt
24 okt
27 okt

1 nov
2 nov
25 nov 

Herfstvakantie

Studiedag; kinderen zijn vrij
Schoolfotograaf

Nio groep 8

Koffieochtend

Studiedag onderbouw: kinderen gr 1 t/m 4 vrij

Peutergym

https://forms.gle/CsxY1ASnqzfq7fvHA

