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Beste ouder(s)/ verzorger(s),      
 
Deze week zijn wij begonnen met toetsen. Gisteren hebben wij kunnen 
genieten van de klassenshow van groep 6/7. Een spannend verhaal over 
kinderen die "home alone" waren. In deze nieuwsbrief ziet u hier nog een paar 
foto's van terug.  
 
In de bomen in het park zitten processierupsen. Dinsdag is de gemeente er al 
bij geweest en heeft ze weggehaald maar vandaag zagen we ze weer. Bert 
heeft hier inmiddels weer melding gedaan.  
 
Rowan ter Haar uit groep 8 heeft samen met zijn opa een boek geschreven. 
Aankomende dinsdag 11 juni zal hij vanaf 15.00 uur samen met opa hier op 
school aanwezig zijn en kunt u een boek komen (en eventueel laten signeren). 
Zie voor verdere informatie de nieuwsbrief...….hierin staat een foto van Rowan 
en opa en om welk boek het gaat. 
 
Wij wensen iedereen een heel fijn pinksterweekend toe! 
                     
Met vriendelijke groet,  
 
Yvette van Haastrecht 
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Kalender  
10/06: 

Tweede 
Pinksterdag, 

Kinderen vrij! 
 

13/06: 
Klassenshow 

groep 7 
 

19/06: 
Cultuurdag 

 
20/06: 

Klassenshow 
groep 1 

 
21/06: 

Mee gymmen 
groep 1-2  

 
24/06: 

Kinderraad  
en 

Ontwikkelings-
gesprekken t/m 

4 juli 
 
 
 
 



 

 

Bij de TSO 
 
Het is bijna kwart voor twaalf, de kinderen komen zo.  
De berichten op de telefoon zijn al afgeluisterd en de 
koelkasten zijn al leeggehaald. Alle bakjes en bekers staan 
bij elkaar te wachten op hun eigenaar. Op de balie aan de 
kant van de bovenbouw staan er een paar, op de kast in de 
hal bij de middenbouw staat een hele verzameling.  
De kinderen van groep 1 en 2 zijn nog even aan het 
buitenspelen. In het lokaal van groep 1 hebben we alle 
bakjes en bekers al op de plek gezet. Ze hebben geen vaste 
plekjes. 
 
De kinderen van de midden- en bovenbouw mogen zelf een 
plekje uitzoeken. Niet alle bakjes staan erbij. Een aantal 
kinderen hebben het eten en drinken nog in de tas zitten.  
 

De klassen stromen snel leeg en de kinderen 
zitten al gauw gezellig te eten en te kletsen. Een 
enkeling hebben wat aansporing of hulp nodig, 
bij de kleintjes wat meer. Het is altijd gezellig 
druk en er wordt heel wat afgelachen. De 
kinderen uit groep 1 en 2 hebben ons altijd van 
alles te vertellen. De grotere kinderen kletsen 
vooral met elkaar. 
 
Meestal hebben we rond de 80 kinderen, soms 
iets meer en soms iets minder. De dinsdag en de 
donderdag zijn het drukst. Op vrijdag zijn er maar          

                                                                                een paar kinderen. De onderbouw is natuurlijk  
                                                                                vrij op vrijdagmiddag.  
 
Na het eten op het schoolplein is het best druk als de kinderen van De Schatgraver ook buiten 
zijn. Gelukkig weten we precies welke kinderen bij ons horen, een groot voordeel met een 
vast team. Ook de kinderen weten ons goed te vinden. Een valpartij of een ruzietje is meestal 
zo opgelost. Een heel enkele keer moeten we een beroep doen op de leerkracht. 
 
 
 



 

 

Avondvierdaagse 
 
Zo hebben we het weken over de avondvierdaagse met elkaar en zo is het alweer voorbij. 
Afgelopen week hebben we met 53 kinderen van de Marshof (40 voor de 5 km en 13 voor de 
10 km) de Zwolse avondvierdaagse gelopen. Wat hadden we heerlijk wandelweer! Gelukkig 
hadden we weer veel enthousiaste begeleiders (ouders en familieleden) die ondanks de 
logistieke uitdagingen van werk, avondeten en vervoer meeliepen. En er werden ook goede 
afspraken met ouders onderling gemaakt voor het fietsen of meerijden. 
 
Maandag hebben we een andere route gelopen dan we gewend waren. Deze keer gingen we 
niet op Berkum en de Wijthmenerplas aan, maar liepen we via de Wipstrik en Diezerpoort.  
Dinsdag hebben wij niet gelopen (route Stadshagen). Woensdag was de mooie route vanaf de 
Aa-landen door het Westerveldse bos en donderdag in ons eigen Zwolle-Zuid via de IJsseldijk 
waar we aantal zwaaiende leerkrachten aan de kant van de weg passeerden.  
Tijdens deze dagen hadden we onderweg een “koek en zopie” moment voor de kinderen en 
begeleiders, waarvoor dank voor de mensen die daaraan meegeholpen hebben. 
Vrijdagavond konden we maar weer eens zien hoe groot de avondvierdaagse in Zwolle is als 
evenement op het manifestatieterrein park de Wezenlanden met duizenden mensen. Na het 
uitreiken van de welverdiende medailles op onze aangewezen plek begonnen de eerste 
groepen om 19.30 uur te lopen. Voor ons en de mensen langs de route in blijde afwachting 
van onze komst, was geduld een schone zaak omdat wij met startnummer 54 bijna achteraan 
liepen. Maar ondanks dat hebben we het defilé door de binnenstad gelopen en heeft 
burgemeester Henk Jan Meijer alle kinderen toegezwaaid op het Grote Kerkplein.  
Wij kijken als groep begeleidende ouders terug op een geslaagde avondvierdaagse. We zijn 
trots op onze Marshof kids en bedanken allen die geholpen hebben om dit met elkaar voor 
onze kids te doen. Willen de kinderen die Marshof shirt nog niet hebben ingeleverd, inleveren 
bij ons. Bedankt! 
 
Vriendelijke groeten, 
Joyce, Nynke, Marjolein, Arjen, Pamela, Esther en Anke 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Typecursus 
 

Al een paar maanden geleden heeft Julian zijn typecursus 
afgesloten. Hij heeft als jongste deelnemer van de cursus heel 
hard geoefend en kan nu echt met 10 vingers typen.  
Super gedaan Julian! 
 
Na de zomervakantie gaat er weer een nieuwe typecursus van 
start. Wilt u informatie daarover? Mail dan naar 
gigakidszuid@gmail.com of bel met Klaasje Schepers  
06-38590487 
 
 
 

 

Korfbal  
 
Onze school heeft met 2 teams deelgenomen aan het Zwolse Schoolkorfbaltoernooi! 
Wil je nogmaals deze dag beleven, kijk dan op de site van Oranje Zwart. 
 

Lijkt korfbal jou leuk?    
Als je wilt, kun je gaan korfballen, gratis en zonder verplichting!  
 
Meld je aan voor de vijf gratis trainingen! 
Aanmelden voor de vijf gratis trainingen kan via de website 
oranje-zwart.nl/waardebon. 

 
Door de trainingen ontdek je of je korfbal echt leuk vindt. Zo ja, misschien wil je dan wel 
blijven korfballen. Zo niet, dan heb je in elk geval vijf keer lekker getraind en gesport. 
Na aanmelden neemt KV Oranje Zwart contact met je op, om af te spreken wanneer je komt. 
Zo weet je zeker dat je met je leeftijdgenoten training hebt. 
 
Heel veel plezier bij de trainingen! 
Vragen? Stel ze gerust!  
e.manenschijn@sportservicezwolle.nl  

 

mailto:gigakidszuid@gmail.com
https://oranje-zwart.nl/site/schoolkorfbal/schoolkorfbaltoernooi-2019
https://oranje-zwart.nl/site/waardebon
mailto:e.manenschijn@sportservicezwolle.nl


 

 

Klassenshow groep 6/7 
Home alone heette de voorstelling....Vol vertrouwen op het podium. Iedereen heeft genoten. 

  



 

 

Schoolvoetbal groep 3 en 4  
Afgelopen woensdagmiddag was voor de groepen 3 en 4 het schoolvoetbal bij SVI. De meiden 
zijn derde van de poule geworden en de jongens tweede. Maar het allerbelangrijkste...er is 
genoten, sportief gespeeld en het was gezellig! 
 
 
 

  



 

 

Sallandse voetbaldagen 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Over een aantal weken is het alweer zomervakantie. Sommige kinderen zullen direct de 
camping opzoeken, terwijl anderen thuis gaan genieten van de vakantie. Aangezien wij een 
actieve start van de zomervakantie belangrijk vinden, willen wij uw aandacht vragen voor het 
volgende. 
 
Sinds een aantal jaar worden er in de eerste week van de zomervakantie in samenwerking 
met vv Heino voetbaldagen georganiseerd gecombineerd met outdoor activiteiten. Deze 
dagen vinden plaats op de grootste groepsaccommodatie van Nederland: Summercamp 
Heino (nabij Zwolle). De interesse vanuit andere verenigingen hiervoor is groeiende en 
daarom wordt dit jaar ook aan kinderen uit andere plaatsen de kans geboden hieraan deel te 
nemen. 
 
De Sallandse voetbaldagen zonder overnachting zullen plaatsvinden van 15 t/m 18 juli 2019 
(deelname vanaf 2 dagen) en het voetbalkamp met overnachting van 20 t/m 22 juli 2019. 
Voor meer informatie of aanmelden verwijzen wij u naar de website. 
www.sallandsevoetbaldagen.nl 
 
Met sportieve groeten, 
 
Organisatie Sallandse Voetbaldagen 
 
T: 06 45 383 656 
www.sallandsevoetbaldagen.nl 
 
 
 
 
 
 

 

  

http://www.sallandsevoetbaldagen.nl/
http://www.sallandsevoetbaldagen.nl/voetbaldagen-zomervakantie/
http://www.sallandsevoetbaldagen.nl/voetbaldagen-zomervakantie/


 

 

Nieuws uit groep 7/8 
Bezoek aan de Ulu moskee. 

We gingen naar de Moskee. We zijn met de fiets gegaan.  
Bij het naar binnengaan moesten we meteen onze schoenen uitdoen en we kwamen binnen. 
Daarna gingen de mensen van de moskee laten zien hoe ze bidden en wij mochten meedoen. 
We mochten ook nog vragen stellen. Het tapijt was heel speciaal, want het was zacht. Zo doet 
het geen pijn tijdens het bidden. Ze hadden veel verteld over de verschillende soorten en hoe 
ze leefden tijdens de ramadan. Om half 12 fietsten we weer terug naar school om nog een 
half uur te tekenen en toen gingen we naar huis.  
 
Gemaakt door : Mats, Jordy en Danïel.   

 
 

Verder nieuws. 
Groep 7 is samen met een paar kinderen uit groep  bezig met de voorbereiding van de 
klassenshow. Groep 8 is gestart met de voorbereiding van de eindmusical op maandag 8 juli. 
Groep 7 moet ook nog de E7 cito toetsen maken. 
Al met al een drukte van jewelste, maar het is allemaal wel heel gezellig in de klas. 

 
 

Buitenspeeldag bij De Schellerhoeve  
Op woensdag 12 juni is het buitenspeeldag bij Wijkboerderij de Schellerhoeve van 14.00 tot 
16.00. De activiteiten die ze organiseren zijn o.a. knutselen (schilderijen maken met zand!), 
eigen fruitspies maken en balspelletjes. Alle kinderen uit Zwolle Zuid zijn welkom.   

 

 
 
 
 

 



 

 

Boek Rowan en zijn opa  
Opa gaat met Rowan en Floor naar de markt, 
even een visje halen. Maar eerst even langs een 
vriend van opa in het museum om wat afspraken 
te maken. Als het praatje is afgelopen, kijkt opa 
om zich heen. Hé, waar zijn die rakkers nou? 
Rowan en Floor zijn spoorloos; ook na een 
intensieve zoektocht met hulp van de politie blijft 
het tweetal zoek…… 
Dit is het begin van het spannende jeugdboek de 
Nacht (in het museum). Een verhaal met een 
onverwachte wending. Dit boek is geschreven 
door Gerrit ter Haar (opa) met assistentie van 
Rowan ter Haar (groep 8). Samen hebben ze het 
boek stukje voor stukje in elkaar gezet. Gerrit ter 
Haar heeft al meerdere boeken geschreven, dit is 
zijn eerste jeugdboek. 
Aankomende dinsdagmiddag 11 juni 2019 om 
15:00 kunt u dit boek nog aanschaffen voor € 
9.75 en zullen Gerrit en Rowan op school zijn om 
het te signeren (indien gewenst). Daarna is het te 
koop bij de boekwinkels Waanders en Westerhof 
voor €12,50.  

 
 


