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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
We gaan al richting het einde van het schooljaar. Dit is de één na laatste 
nieuwsbrief. Op donderdag 4 juli zult u de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar 
ontvangen. De toetsweken zijn zo goed als afgerond. Op 19 juni staat ook onze 
laatste cultuurdag van dit schooljaar op de planning. U heeft hier inmiddels een 
mail over gekregen. Het zou heel fijn zijn om veel ouders aan het einde van 
deze ochtend te ontvangen op het schoolplein.  
De verbinding met Zorgspectrum 't Zand en de Oude Mars zal ook volgend 
schooljaar blijven bestaan. Afgelopen vrijdag 14 juni is groep 3 met enkele 
bewoners van de Oude Mars visjes gaan vangen in de sloot. Volgend schooljaar 
zullen er meerdere kleinere activiteiten met bewoners en groepjes leerlingen 
opgezet worden. 
 
Met vriendelijke groet,  
  
Yvette van Haastrecht 
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             13-12-
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Kalender  
 

24/06 
Kinderraad  

& 
Ontwikkelings-
gesprekken t/m 

4 juli 
 

05/07 
Studiedag, 

kinderen vrij! 
 

09/07 
Kennismaking 
nieuwe klas/ 

leerkracht van 
13u tot 14u 

 
11/07 

Rapport mee! 
 

14/07 
Vossenjacht 

 
15/07 

Vakantie 
 



 

 

Warm weer 
 
Volgende week dinsdag en woensdag wordt er warm weer verwacht. De kinderen mogen een 
flesje/bidon met water meenemen naar school. Op school kan deze bijgevuld worden. 
Dinsdag middag is er een aangepast lesprogramma. In de middag kijken we een film in de klas 
en krijgen de kinderen een ijsje.  

 
Eikenprocessierups  
 
Er heerst momenteel een eikenprocessierupsenplaag door heel Zwolle, onder andere in de 
bomen rondom onze school. Wij hebben contact gehad met de GGD en zij verwijzen door 
naar de volgende website: https://ggdleefomgeving.nl/hinderlijke-
beestjes/eikenprocessierupsen/  
 

Waterpokken 
 
Er heerst momenteel waterpokken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
https://www.rivm.nl/waterpokken  

 
Etui  
 
Steeds vaker zien wij kinderen met eigen etuis en eigen pennen en stiften naar school komen. 
Alle kinderen krijgen in groep 3 een bakje met potloden, een potlood, een pen en een gum 
van school. Dit bakje gaat steeds mee naar de volgende groep. Mocht het bakje kapot gaan, 
dan zorgt school voor een nieuwe. We vinden het belangrijk dat kinderen met een goede pen 
schrijven. Alle kinderen moeten daarom op school met een schoolpen schrijven, of eventueel 
met een (zelf meegenomen) stabilo pen. In groep 3 en in groep 5 krijgen de kinderen een 
nieuwe pen als dat nodig is. Eigen etuis met pennen, stiften en dergelijke mogen vanaf 
komend schooljaar niet  meer vanaf thuis mee worden genomen naar school. Als de 
schoolpen stuk is, kan bij Yvette voor 2,50 euro een nieuwe gekocht worden.  
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Vossenjacht vrijdag 12 juli 2019  
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s),   
 
Op de laatste schooldag, vrijdag 12 juli, organiseren we, samen met de peuterspeelzaal, een 
vossenjacht van 9.00 uur t/m 11.00 uur. Voor deze feestelijke afsluiting van het schooljaar zijn 
we op zoek naar ouders die een groepje leerlingen willen begeleiden (samengesteld uit 
leerlingen van groep 1 t/m 4) of die vos willen zijn. Wij hebben deze dag veel mensen nodig 
en hopen op veel aanmeldingen!   
Wilt u vos of begeleider zijn? Geef dit dan door aan juf Esther. Als u vos wilt zijn, graag ook 
vermelden hoe u verkleed wilt gaan.   
 
De kinderen zijn deze ochtend gewoon van 8.30 uur t/m 11.45 uur op school. Nadere 
bijzonderheden volgen nog.   
 
Met vriendelijke groet,   
 
Ingrid P, Michelle, Greta en Esther  

 

 
 
 
De Seven Stars Zwolse MudRun 
 
Zaterdag 6 juli vindt bij Sportpark het Hoge laar opnieuw hét 
modderspektakel van Zwolle plaats. De Seven Stars Zwolse 
MudRun is voor jong en voor oud een sportieve belevenis. 
Iedereen vanaf 6 jaar is welkom om deel te nemen aan de 
modderrace. In samenwerking met verschillende organisaties 
zoals Thor, ZRZV, AV PEC 1910, HC Zwolle en Scouting Hopman 
Kippersgroep wordt het jaarlijkse evenement georganiseerd. De 
deelnemers lopen voor de Monicares Foundation. 
 
De inschrijving voor de Seven Stars Zwolse MudRun is geopend. Opgeven kan via 
www.zwolsemudrun.nl 
 

http://www.zwolsemudrun.nl/


 

 

Iedereen mag meedoen 
Vorig jaar hebben 500 mensen deelgenomen aan de tweede editie van de Seven Stars Zwolse 
MudRun, een verdubbeling van het aantal deelnemers ten opzichte van de eerste editie. De 
Seven Stars Zwolse MudRun bestaat uit drie verschillende afstanden. Voor de echte bikkels is 
er de Master MudRun. Dit is een run van 5 km met circa 24 obstakels. Families kunnen 
deelnemen aan de Family MudRun. Dit is een run van 4 km met 20 obstakels. Voor de 
allerkleinsten is er een Kids MudRun van 1,5 km. Ook bedrijven en teams kunnen zich 
aanmelden om mee te doen aan de modderrace. De organisatie stelt samen met Craft dit jaar 
voor iedere deelnemer, groot of klein, kosteloos een shirt beschikbaar. 
 

Karate  
 
Afgelopen vrijdag hebben twee karate- trainers een clinic gegeven tijdens de gymlessen. 
Mocht uw kind het leuk vinden dan kan hij/zij bij de vereniging kennismakingslessen volgen! 
 

 
 
 
 
 
Voor meer informatie vindt u hieronder 
de flyer!  

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Slootjesochtend  
 
Onze groep werd, door de dagbestedingscoach van de Oude Mars, uitgenodigd om samen 
met enkele bewoners te kijken naar wat er leeft in de sloot. 
Op vrijdagmorgen 14 juni vertrokken we, onder begeleiding van 3 ouders en meester Bert, 
naar de Oude Mars. Hier kregen we eerst een glaasje ranja te drinken.  
Met schepnetjes, bakjes om de beestjes in te doen, een glaasje met een loep om ze te 
bekijken en kaarten met afbeeldingen en namen van de verschillende dieren erop vertrokken 
we naar de sloot. 
Hier gingen we snel met onze schepnetjes aan de slag. We hebben rugzwemmers, 
posthoornslakken, libellelarven, een stekelbaarsvisje, een kikkervisje en zelfs een oester 
gevangen. 
Noah ving zelfs een beschermde diersoort, een kleine modderkruiper. Helaas kwamen we ook 
vervuiling tegen zoals een blikje cola. Aan het eind zijn alle diertjes weer teruggezet in de 
sloot. 
Bij terugkeer op de Oude Mars werden we zelfs getrakteerd op eigen gebakte 
chocoladekoekjes. Zowel voor onze groep als voor de bewoners van de Oude Mars was het 
een leuke, ontspannende en leerzame ochtend. 
 
Groep 3 en juf Ingrid 

  
 
 
 
 
 

  



 

 

Jeugdland 
 
Op 19 t/m 23 augustus 2019 is het weer zover! Jeugdland Zwolle Zuid vindt dan weer plaats 
bij Wijkboerderij de Schellerhoeve. Een week vol met leuke activiteiten zoals huttenbouw, 
springkussens, buiten koken en nog veel meer!! Wil jij ook komen?! Voorverkoop is op 
woensdag 3 juli tussen 13.30 en 16.00 uur en op woensdag 14 augustus tussen 16.00 en 18.00 
uur. 

Voorverkoop*    

 1e kind 2e kind** 3e kind en meer** 

Weekkaart  
(6 t/m 12 jaar) 

13,50 12,50 11,- 

Dagkaart 
 (6 t/m12 jaar) 

4,- 3,50 3,- 

Kleuterkaart 
(4 en 5 jaar) 

10,- 10,- 10,- 

 
* Aan de deur zullen de prijzen als volgt zijn: €15,- voor een weekkaart en €4,- voor een 
dagkaart.  
**Kinderen dienen op hetzelfde adres te wonen om de korting te laten gelden. 
Ook is er tijdens de voorverkoop de mogelijkheid om zakjes muntjes te kopen: €2,50 voor 10 
muntjes. Deze kunnen tijdens Jeugdland gebruikt worden om drinken, snoep en ijs mee te 
kopen. 
N.B. Aan alle ouders; we zoeken nog vrijwilligers voor deze 
week! Kan en wil je komen helpen?!  
2 dagen helpen = 1 weekkaart gratis 
3 dagen helpen = 2 weekkaarten gratis 
We hopen jullie te zien bij Jeugdland Zwolle Zuid 2019!  
Voor contact kan je bellen naar jeugdwerker Elise op 
0628331363. 
Mocht deelname aan Jeugdland niet lukken om financiële 
redenen, dan kan Stichting Meedoen helpen met de vergoeding. Wil je hier graag gebruik van 
maken? Stuur dan een mailtje naar Elise; e.tees@travers.nl, dan kunnen we dit samen 
regelen.  
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Aanbod song & dance  



 

 



 

 

 



 

 

Moederontbijt travers  
 
Volgende week woensdag 26 juni van 08.30 tot 11.00 uur organiseren wij, Travers Welzijn, 
gemeente Zwolle en wijkbewoners, een moederontbijt voor alle moeders in Zwolle Zuid. 
Ons doel is ontmoeten, verbinding en vooral ook ontspanning. Het is voornamelijk gericht op 
opvoeden en alles wat daarbij komt kijken, maar alles wat de moeders (vaders zijn ook 
welkom) aandragen is goed. Het is een laagdrempelige bijeenkomst. Wij hopen op een mooie 
opkomst.   

 


