
Ieder kind mag 1 boodschappentas met spullen meenemen, deze spullen mogen op het plein, op een kleedje
(zelf meenemen) verkocht worden. 
De spullen moeten thuis van tevoren (samen met uw kind) voorzien worden van een prijsje.  
De ouders van de groep 1 t/m 3 lln. mogen deze ochtend eventueel hun kind helpen met de verkoop en/of met
hun kinderen rondlopen om spullen te kopen. Als u als ouder van een groep 1,2 of 3 leerling niet in staat bent
om deze ochtend aanwezig te zijn (en geen vervanger voor uzelf kunt vinden) dan zullen wij uw kind koppelen
aan een groep 8 leerling. Zij zullen uw kind dan helpen met de verkoop en de eventuele nieuwe aankoop!
Ouders van kinderen uit groep 4 tot en met 8 (maar natuurlijk ook opa’s, oma’s, oudere broers, zussen, buren
enz.) worden uitgenodigd om bij dit evenement aanwezig te zijn. Zij hoeven niet te helpen met de verkoop, maar
kunnen misschien wel leuke inkopen doen en natuurlijk voor gezellige drukte zorgen, de koffie staat klaar!
In overleg met de ouderraad van onze school, is besloten dat ieder kind de opbrengst van zijn/haar verkochte
spulletjes zelf mag houden. Het duurt nog een tijdje voordat het zo ver is, maar misschien handig om te weten,
zodat er nu al spulletjes kunnen worden verzameld voor de verkoop.
Welk bedrag u uw kind eventueel mee kunt geven om zelf tweedehands-spulletjes te kopen, is voor ons een
beetje lastig in te schatten, hier bent u dan ook vrij in. Wel handig om te zorgen dat het alleen maar muntgeld is.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie “Opschoonroute” moesten we als school een aantal activiteiten
bedenken, waaruit blijkt dat wij meewerken aan het schoonhouden/opruimen van het milieu. We hebben daarvoor
een opschoonroute ingesteld, iedere groep is eens in de 7 weken aan de beurt om een bepaalde buurt/straat te
ontdoen van zwerfvuil. U heeft hier in de vorige nieuwsbrief al over gelezen en ondertussen zijn alle groepen hier al
een keer voor in actie gekomen.

Daarnaast moesten wij laten zien dat wij op onze eigen manier bijdragen aan de circulaire economie. Hieraan
bijdragen doen we natuurlijk al door op school ons afval goed te scheiden en het organiseren van een boekenmarkt
(tijdens de kinderboekenmarkt) ieder jaar; de boeken wisselen van eigenaar dus er hoeven geen nieuwe worden
gekocht. Het organiseren van een rommelmarkt is ook een activiteit die daaraan bijdraagt; als jij je spullen niet meer
nodig hebt, maar je kunt ze voor een tweede leven aan iemand anders verkopen, draag je toch ook echt bij aan een
circulaire economie! Daarom organiseren wij op woensdag 25 mei van 11.15 uur tot 12.15 uur een gezellige
rommelmarkt op ons schoolplein.

Hoe gaan we het doen? Wat mag mee?

Natuurlijk zorgen we voor een gezellige aankleding van het plein en zal er voor alle kinderen iets lekkers zijn! We
hopen natuurlijk op mooi weer, maar mocht dit onverhoopt niet zo zijn, dan verplaatsen we alles naar binnen in de
gangen en lokalen van school.
Gezellig om u weer te zien op deze woensdagochtend net voor Hemelvaartsdag!

Team OKC de Marshof

NIEUWSBRIEF 2 
APRIL

DE MARSHOF 
GEEFT ENERGIE!

Rommelmarkt 25 mei 2022



AGENDA 
 25 mei
 
 
 

       

26 mei       

Rommelmarkt

Hemelvaartsdag/ kinderen vrij

Vrije dag
 
 27 mei

       

TOT 9 MEI !
 


