
AGENDA

                           

            
Er een nieuw spandoek is opgehangen

Debby vandaag 50 jaar is geworden

We net als jullie weer graag willen dat de scholen
opengaan en we iedereen weer gewoon op school hebben

We nu af en toe aan het praten zijn tegen lege klassen om
filmpjes op te nemen en dat best vreemd voelt

We vierkante ogen krijgen van de beeldschermen

Jezelf terug horen en zien op filmpjes heel vreemd is

Het best weleens lastig is om goed de beurten online te
verdelen omdat niet iedereen altijd alle kinderen
tegelijkertijd in beeld heeft

We weleens huisdieren erbij in de les hebben gezien?

Het inloggen soms moeite kost omdat iedereen online
werkt? De enige oplossing is het een paar keer achter
elkaar blijven proberen tot je er wel in zit.

We jullie missen

We veel respect voor de ouders hebben die het
thuisonderwijs moeten combineren met werk

NIEUWSBRIEF JANUARI 2021 

WIST  U  DAT . . . .



Geslaagd!
Van september tot en met

december hebben Nolah en Oyth

een typecursus gevolgd op de

donderdagmiddag na schooltijd.

Allebei hebben ze de cursus voor

de kerstvakantie afgerond met een

goed resultaat. Nolah staat zelfs in

de top 3 van snelste typers van

2020. Van harte gefeliciteerd!

Heeft u ook interesse in een

typecursus voor uw zoon/dochter

of voor uzelf? 

Mail naar gigakidszuid@gmail.com

voor meer informatie of bel naar

Klaasje Schepers: 06-38590487

Tichelmeesterlaan 45   
8014 LA  Zwolle   
038 460 14 71   
www.marshof.nl 
y.vanhaastrecht@ooz.nl 

NIEUWE  BOEKEN !

TYPECURSUS VERJAARDAGEN

6 januari

9 januari

15 januari

17 januari

19 januari

21 januari

22 januari

25 januari

28 januari

30 januari

Thomas
Robel

Mylan
Feline

Floris

Flora

Dean

Noah
Amy-Linn

Lisa
Brun

Viënna

Stijn

Marwa

MH 5
MH 5

MH 3/4
MH 2

MH 1

MH 6

MH 6

MH 5
MH 8

MH 5
MH 1

MH 3/4

MH 5

MH 7

REMINDER !

De boekenkast staat weer vol

nieuwe boeken. Dit gaat ons vast

veel leesplezier opleveren als we

allemaal weer op school zijn.

AVG-formulier
U heeft het natuurlijk hartstikke

druk, maar het zou echt fijn zijn als

u heel even de tijd neemt om het

AVG-formulier in te vullen als u dat

nog niet gedaan heeft.


