
AGENDA

                           

            Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Wat is het fijn dat we open zijn en dat we alle kinderen weer live in de

klas hebben. Schoolbreed zijn we begonnen met een nieuw thema van

Leskracht: "Duurzaam leven". Het is prachtig om te zien dat kinderen

met kosteloze materialen naar school komen. We gaan een Marshof

museum maken met kosteloos materiaal. We ontvingen zelfs al van een

ouder een mailtje dat kinderen echt geïnspireerd waren geraakt en de

hele middag zwerfafval hadden verzameld. Zie de foto's hiernaast.

Deze twee meiden uit groep 7 dragen hun steentje bij aan het milieu en

aan het beschermen van de aarde. Prachtig!

Voorschoolse opvang

Elke donderdag is er voorschoolse opvang. Vanaf 7.30 uur kunt uw kind

voor 3,50 naar school brengen. Juf Alesya ontvangt de kinderen en gaat

spelletjes met ze spelen. Mocht u interesse hebben dan kunt u een

mail naar Yvette sturen. Y.vanhaastrecht@ooz.nl

Met hartelijke groet,

Yvette van Haastrecht
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AVONDVIERDAAGSE
Het duurt nog even en of het doorgaat is ook nog niet bekend. Toch horen
we graag wie zou willen helpen bij de organisatie hiervan, omdat we ons
moeten opgeven als we tegen die tijd mee willen doen. 
Laat het weten door een mail te sturen naar:
r.soesman@ooz.nl 

Wie helpt mee?

Aangescherpte  regels :
Bij een of twee gevallen in de klas:
medewerkers en kinderen die als
klasgenoot als nauw contact kunnen
worden beschouwd van de besmette
persoon hoeven niet in quarantaine,
ongeacht of de besmette persoon een
kind of medewerker is.
Bij drie of meer gevallen (zowel
medewerkers als kinderen) binnen
zeven dagen in de klas is er sprake van
een uitbraak. De GGD zal adviseren
dat de hele klas (vaste medewerker(s)
en leerlingen) in quarantaine gaat,
ongeacht of de persoon als immuun of
niet-immuun wordt beschouwd.

Bord voor het Marshof museum; gemaakt door Michiel Bos van de toonwerkplaats

mailto:Y.vanhaastrecht@ooz.nl
mailto:r.soesman@ooz.nl
mailto:r.soesman@ooz.nl


VERMIST
Deze sjaal heeft zijn oma onlangs speciaal
voor hem gebreid.
Oma en Daan zijn er verdrietig om; 

wie weet waar deze sjaal is gebleven?

Alvast heel erg bedankt namens 
Eveline en Daan

Sabrina en Jur kregen de meeste stemmen
NIEUWE  GEZICHTEN  IN  DE  MR

In december zijn er zoals jullie weten verkiezingen geweest voor de MR

van De Marshof. Het komende jaar krijgen we twee nieuwe gezichten in

de MR: Sabrina Köhler (moeder van Ravi uit groep 6 en Nyne uit groep

3) en Jur Delen (vader van Tim uit groep 6). Sabrina begint deze maand

en Jur neemt het in mei van mij over.

Hugo Broersen en ikzelf nemen dit jaar afscheid, onze termijn zit erop.

We hebben het allebei met heel veel plezier gedaan, en wensen de

nieuwe MR-leden veel succes!
 

Wat is de rol van de MR
De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin

kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de

school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens

een beslissende rol in beleidszaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan

budgetten en het schooljaarplan.
 

Hartelijke groet,

Ellen Mooij

Voorzitter MR De Marshof

VERJAARDAGEN
  5 januari
  6 januari 

  9 januari

  

15 januari

17 januari

19 januari

21 januari
22 januari

24 januari
28 januari
30 januari

Lynn

Thomas

Robel

Mlyan

Feline

Floris

Flora

Dean

Noah

Lisa

Brun
Bente
Stijn
Marwa

 MH 1/2B

 MH 6

 MH 6

 MH 4/5

 MH 3

 MH 1/2B

 MH 7

 MH 7

 MH 6

 MH 6
 MH 1/2B

 MH 1/2B
 MH 6
 MH 8
 

Gefeliciteerd allemaal!Sa
br
ina

Jur

Daan is zijn sjaal kwijt

WIJKAGENT
Mocht er na schooltijd wat in

de wijk gebeuren dan is het fijn

als u weet waar u terecht kunt

met uw vraag of zorg.

Onze wijkagent heet 

Janka Walvius

U kunt haar mailen op:

janka.walvius@politie.nl
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