
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Sint is weer in het land.  Een sinterklaas in coronatijd, waarin alles wat

anders gaat dan normaal. De voorbereidingen zijn alweer in volle gang.

Samen met de kinderen gaan we er een super gezellig feest van maken.  In

deze nieuwsbrief kunt u er meer over lezen. Onze school is weer prachtig

versierd door ouders die dit in de avond hebben gedaan. Overdag willen

we namelijk zo min mogelijk volwassenen in de school hebben. Een groot

woord van dank aan de vrijwillige ouders die onze school zo gezellig

hebben gemaakt! 

Meteen wil ik van de gelegenheid gebruik maken om ook de ouders te

bedanken die helpen met de opvang van de BSO kinderen tussen 14.30 en

15.15 uur. Elke week zijn ze weer op een vaste dag aanwezig tot de

kerstvakantie.  

En dank aan de ouders, leerkrachten en leerlingen die de tijd hebben

genomen om de inspectie te woord te staan. Ik hoop binnen enkele weken

het rapport te ontvangen en kom er dan op terug. 

De schoolapp is inmiddels goed in gebruik. Ik krijg van ouders te horen dat

ze het gevoel hebben hierdoor meer betrokken te zijn bij het gebeuren op

school.  

Deze week en volgende week komt Michiel Bos van de toonwerkplaats in

alle groepen twee keer om met multimedia in de groepen bezig te gaan. Er

worden o.a. stopmotion filmpjes en schimmenspellen gemaakt rondom het

thema winter. Vraag uw kind er maar eens naar. 

Met hartelijke groet, Yvette

AGENDA

                           
25 november
Pietencircuit

4 december
Sinterklaasviering

7 december
Kinderraad

16 december
Kerstcircuit

18 december
Kerstontbijt
Kinderen 's middags vrij

21 december t/m 3 januari
Kerstvakantie
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Op woensdag 25 november houden we op De Marshof een Pietenochtend.

Een erg gezellige ochtend die helemaal in het teken staat van allerlei

activiteiten die met Sinterklaas te maken hebben. 

Zo zal iedere klas deelnemen aan het pietencircuit in de gymzaal, er wordt

een lekkere traktatie gemaakt (en natuurlijk opgegeten!), we spelen allerlei

sinterklaasspelletjes zoals een sinterklaasbingo, we kijken een

Sinterklaasfilm, knutselen en/of kleuren en zingen mee met allerlei karaoke

Sintliedjes. Deze ochtend volgen alle kinderen in hun eigen groep  deze

activiteiten en mixen we niet, zoals voorgaande jaren, alle kinderen door

elkaar.

Op donderdag 26 november mag de schoen in de klas worden gezet.

Kinderen kunnen een mooie tekening, wortel of iets anders voor in hun

schoen meenemen. We hopen er dit jaar maar op dat Rommelpiet niet weer

naar onze school komt! Of uw kind wel of niet een schoen mee naar school

moet nemen, hoort u van de leerkracht, meestal gebruiken we de

gymschoen of een geknutseld schoentje.

Op donderdagmiddag 3 december zijn alle surprises, gemaakt door

kinderen uit de groepen 5 t/m 8 in de klassen mooi neergezet en zullen alle

leerlingen van de hele school onder leiding van de eigen leerkracht, een

ronde maken langs alle klassen om alle surprises, maar ook de knutsels,

bouwsels enz. van de onderbouwgroepen te bekijken.

Natuurlijk komt Sinterklaas ook dit jaar met zijn Pieten gewoon naar De

Marshof en wel op vrijdagochtend 4 december. We zijn echter wel

genoodzaakt om door alle corona-toestanden en protocollen het

programma wat te wijzigen ten opzichte van voorgaande jaren. Zo zal er dit

jaar geen grote binnenkomst zijn waarbij we met alle ouders en kinderen

Sint op onze school verwelkomen. De kinderen gaan om half 9 gewoon naar

hun eigen klassen en Sint en Pieten zullen aan iedere klas een bezoek

brengen. Natuurlijk zal Sint de onderbouwgroepen (groep 1 t/m 4)

uitgebreid bezoeken. Ook zullen de leerlingen van de onderbouwgroepen

de gelegenheid hebben om bijvoorbeeld voor Sint op te treden, te zingen,

een verhaaltje voor te lezen, vragen te stellen enz.

Ook al is het programma dus een beetje anders en zullen we zeker de

aanwezigheid van de vele hulpouders die anders bij zo'n feest aanwezig zijn

missen, toch denken we dat we ook dit jaar een erg leuk  Marshof-

Sinterklaasfeest zullen krijgen!!!

U zult het wellicht al opgemerkt
hebben. Uw kind heeft vorige week
nog geen fruit gehad. 
De Schatgraver doet ook mee en
dacht al; wat veel fruit! Wij dachten
wat gek dat het nog niet geleverd
is.... 
Nu alles opgehelderd is, zal de
verdeling komende week gaan
zoals het moet. Vandaag hebben
de kinderen alvast één stuk fruit
gekregen. 

Op dinsdag wordt het fruit
geleverd. Leerlingen van groep 8
verdelen het fruit over de klassen.
Het is afhankelijk van het tijdstip
van de levering of de kinderen voor
de kleine pauze op dinsdag al het
fruit in hun klas kunnen hebben.
Dan zouden ze op dinsdag,
woensdag en donderdag fruit
hebben. Maar is de levering later
dan hebben de kinderen op
woensdag, donderdag en vrijdag
fruit.

Dit moeten we nog even gaan
ervaren. 
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SINTERKLAASFEEST OP DE MARSHOF

SCHOOL 
FRUIT 
EN GROENTE 

Woensdag 25 november



Er is een stoomboot in het speellokaal gebouwd
door groep 2. 

In groep 8 mochten ze het ook even vanuit de
andere hoek bekijken, tijdens de dode hoek les.

Groep  5 zit ondertussen in de Romeinse tijd. 

In groep3/4 kijken ze wat sip, maar alleen om te
laten zien welke nieuwe letter ze hebben geleerd. 

Zo maak je dus  een stopmotion filmpje.

DE MAAND NOVEMBER OP DE MARSHOF
een tipje van de sluier van wat de kinderen gedaan hebben op school



Over 12 dagen is er een te gek
meidenfeest voor meiden 

tussen de 8-12 jaar! 
Er zijn nog plekken over! 

Toegang = gratis.

AlvastAlvastAlvast
Gefeliciteerd!Gefeliciteerd!Gefeliciteerd!
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VERJAARDAGEN

  6 december

 11 december
     

 17 december

22 december

24 december    
   

Duuk

Pieter

Claudia

Isa

Eva

MH 2

MH 2

MH 8

MH 3/4

MH 3/4
    


