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Beste ouder(s)/ verzorger(s),      
 
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
De derde lesweek zit er alweer bijna op. De vakantie lijkt alweer even geleden. 
De kinderen uit de groepen gaan steeds meer wennen aan de nieuwe 
leerkrachten, de structuren en de groepssamenstellingen in de klas. In elke 
groep is er veel aandacht voor de kanjertraining, het elkaar leren kennen en het 
geven van complimenten aan elkaar.  De eerste medezeggenschapsraad (MR) 
vergadering is al geweest en 25 September staat de eerste 
ouderraadsvergadering (OR) op de planning. Zoals eergisteren tijdens de 
informatieavond al genoemd is, zoeken we nog versterking in de ouderraad. We 
vergaderen dit jaar 5 keer en hebben het vooral over de activiteiten binnen de 
school. Wilt u zich aanmelden dan kan dat via ouderraadmarshof@gmail.com. Ik 
vond het erg fijn veel ouders te spreken tijdens de informatieavond. Vandaag 
geef ik alle kinderen een korte enquête mee om te checken hoe u de start van 
het schooljaar heeft ervaren. U mening doet er toe. Als u deze in wilt vullen, ben 
ik u zeer dankbaar. Ook krijgen de leerlingen vandaag een brief mee naar huis 
die we u willen vragen in te vullen voor het startgesprek. Deze gesprekken zijn 
in de week van 23 september.          
 
 
Met vriendelijke groet, 
Yvette van Haastrecht 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief 2 

12-09-2019 
 
    
           
 
             13-12-
2018 

         Kalender  
 

                20/9: 
Muzieklessen 
Groep 1 t/m 4 

 
 
               23/09: 

Kennismakings-
gesprekken (t/m 11 

oktober) 
 

 
27/09: 

Muzieklessen  
Groep 1 t/m 4 

 
3/10: 

Gezamenlijke opening 
kinderboekenweek 

 
3/10: 

Medialessen groepen 
1,2,3,4,5 en 6 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
De jarigen! 
Za 14 sep : Maud Lamtink 
    Suus Lamtink 
Do 19 sep : Tygo van Berkum 
Ma 23 sep : Esra van Looijengoed 
Di 24 sep : Ashley Frazier 
Do 26 sep : Evie Klarenbeek 
 
 

                                                      
 
 

                       Iedereen alvast een fijne verjaardag gewenst! 
 

 
 
Klassenouder en luizencontroles 
 

Elke groep heeft een klassenouder en enkele ouders die helpen na een vakantie met het luizenpluizen. Dit 
wordt georganiseerd per groep. De ouders kunnen gezamenlijk een geschikte dag na een vakantie 
afspreken waarop ze de controle gaan doen. De klassenouder is de verbindende factor tussen de 
leerkracht en de andere ouders. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fnhnusa.org%2Fuploads%2F3%2F4%2F1%2F7%2F34173319%2Fmaxresdefault-orig.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.nhnusa.org%2Fhappy-birthday.html%3Fview%3Dfull&docid=8Z4FADNUXlGYmM&tbnid=KhK7Coc8nVSKcM%3A&vet=10ahUKEwjItvvB5afkAhWRposKHfLmBwMQMwhTKA8wDw..i&w=1280&h=720&bih=967&biw=1920&q=happy%20birthday&ved=0ahUKEwjItvvB5afkAhWRposKHfLmBwMQMwhTKA8wDw&iact=mrc&uact=8


 

 

 
 
 
 
Woensdag fruit- en groente dag 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Voor degene die het vergeten zijn, woensdagen zijn fruit- en groentedagen op school. Op deze dag kun je 
je kind een lekker stuk fruit of groente meegeven. Samen in de klas fruit en groente eten stimuleert 
kinderen om gezond te eten. Bovendien krijgen kinderen hiermee voldoende voedingstoffen binnen om te 
groeien. 
 

 
 

 
School app 
 
Wij hebben van diverse ouders doorgekregen dat het registeren in de schoolapp niet mogelijk is.  
Er is momenteel een technische storing. Hierdoor is het niet mogelijk om te registeren. Wij zijn er mee 
bezig en laten het weten wanneer de storing is opgelost.  
 
 
 

  



 

 

 
 
 
Even voorstellen 

Beste ouders, bij dezen stel ik mij voor aan u. Ik ben Loek van Leeuwen, vrijwilliger verbonden aan OKC De 
Marshof. Ik woon in Zwolle-Zuid op 2 minuten loopafstand van de school. Ik heb ruim 35 jaar bij de ABN 
later ABNAMRO gewerkt in verschillende functies. Mijn grootste hobby is het passief verzamelen van 
Hawaii- en Krontjongmuziek en alle andere muziekgenres. Ik zoek naar het mooie in de muziek. Vijf 
elementen zijn voor mij belangrijk (romantisch, melodieus, melancholiek, compositie en tekst). Verdere 
interesses zijn: geschiedenis, cultuur, antropologie, lezen, reizen, film en sport momenteel (passief). Sinds 
april 2017 geef ik techniekles aan de groepen 5 t/m 8. Vanaf seizoen 2018-2019 hebben wij gezamenlijk 
besloten (Yvette van Haastrecht en ik) om dit uit te breiden en techniekles door mij ook mogelijk te maken 
voor de groepen 1 t/m 4. Wij gebruiken het systeem "De Techniek Torens”. Met de Techniek Torens gaan 
leerlingen samen o.a. bruggen bouwen, lucht- en watereigenschappen onderzoeken met spuitjes en 
slangetjes, werken met katrollen, hefbomen en tandwielen enzovoort. Voor elke groep is er op hun niveau 
techniekpakketten aanwezig waarin onder andere voorgenoemde voorbeelden aanwezig zijn. In de 
Techniek Torens keren onderwerpen op verschillende niveaus terug en worden ze behandeld naar het 
denken doe-niveau van de leerlingen. De leerlingen krijgen inzicht in het functioneren van dagelijkse 
dingen in de omgeving. Ze ontwikkelen, naast hun kennis over techniek, tevens hun motoriek, hun 
driedimensionaal inzicht en veel andere praktische vaardigheden. Tevens leren ze bewust dan wel 
onbewust de sociale vaardigheden zoals; luisteren, overleggen en samenwerken in teamverband eigen te 
maken. Kinderen leren samenwerken in groepjes. Ze leren daarbij om taken te verdelen, elkaar te 
assisteren, geduld met elkaar te hebben en samen tot een goed eindresultaat te komen. De leerlingen zijn 
altijd zeer enthousiast en dat geeft mij veel plezier in het lesgeven. Ze zijn onbevangen, eerlijk en hebben 
een groot verbeeldingsvermogen. Ik maak mij altijd “klein” en tracht een van hen te zijn. Ik probeer op hun 
niveau (denkwereld) te communiceren over allerlei onderwerpen en vragen die zij te berde brengen 
tijdens de techniekles. Ik heb altijd al dit beroep willen uitoefenen (leraar) maar het is er helaas niet van 
gekomen. Toch is het fijn en geeft het een mooi gevoel om een steentje te 
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen.  

Met vriendelijke groeten, Loek.  

                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Sponsorloop van Travers 
 
De sponsorloop vindt plaats op 25 september tussen 14.00 en 17.00 uur. De afgelopen en komende dagen 
zijn de kinderen op school bezig geweest met het werven van meer kinderen, want het bleek dat er nog 
niet veel aanmeldingen waren. Ook is het aan hen en aan mij de taak om ouders en betrokken mensen te 
werven voor het helpen op deze dag. Dus bij deze ook een oproep aan alle ouders die op deze middag vrij 
zijn; jullie hulp is erg welkom/noodzakelijk. 
 
Wat de bedoeling is deze dag: 
De kinderen van groep 3 t/m groep 8 gaan rondjes rennen op de straat voor de SIO (dit is ook de kidsrun bij 
de 10 mijl). Dit zal worden afgezet in overleg met de gemeente. Daarnaast zullen er verschillende 
activiteiten plaatsvinden waarmee kinderen extra inkomsten op kunnen brengen, zoals een DJ booth waar 
kinderen plaatjes kunnen aanvragen, nagels lakken, hopelijk een springkussen en een bingo/loterij.  
 
Voor al deze onderdelen heb ik dus mensen nodig die kunnen begeleiden/helpen. Ik hoor graag welke 
ouders kunnen. Ook zou het super zijn als sowieso jullie eigen kinderen veel sponsors vinden, zodat we 
natuurlijk een mooi bedrag op kunnen halen. De sponsorformulieren worden deze woensdag meegegeven 
aan de kinderen.  
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, hoor ik het graag! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Elise Tees 
Jeugdwerk Zwolle Zuid 

  
06-28331363  
e.tees@travers.nl  
www.traverswelzijn.nl                                                       

 
 
 

 

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

