
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Inmiddels zijn de oudergesprekken afgerond en zijn er weer
nieuwe plannen en doelen opgesteld. Er wordt weer drie keer in de
week overstijgend gelezen. Groep 8 leerlingen begeleiden groep 3
leerlingen met het lezen en de groep 7 leerlingen helpen elke
maandag met de uitleen van de nieuwe boeken. Het draait lekker.
Heerlijk dat er weer meer mogelijkheden tot samenwerken zijn.

Met vriendelijke groet,
Yvette

NIEUWSBRIEF 
APRIL 2022

AGENDA 
  1 april
  

  8 april

  9 april

11 april

14 april

15 april

22 april

25 april

       

DE MARSHOF 
GEEFT ENERGIE!

ANDERE BAAN VOOR JUF DEBBY
Na de meivakantie gaat juf Debby 4 dagen werken bij Cnopius.
Cnopius is een klas voor hoogbegaafde leerlingen. Dat betekent
dat er bij ons op school wat wijzigingen komen.
De plusklas zal juf Debby tot de zomervakantie eens in de twee
weken op vrijdag blijven doen. Voor na de zomervakantie gaan we
op zoek naar iemand anders die de plusklas over kan nemen.
Verder geeft juf Debby op donderdag en vrijdag extra begeleiding
aan kleine groepjes kinderen. Dit wordt na de meivakantie op de
donderdag overgenomen door juf Helen en op de vrijdagochtend
door juf Irene.

SOCIALE VEILIGHEIDSLIJST

Ik voel me veilig op het plein tijdens het overblijven
Mijn juf/ meester treedt op als kinderen gepest worden
Ik heb vriendjes en vriendinnetjes in de klas
Leerlingen houden zich aan de regels tegen het pesten
Ik voel me fijn op school

Als een leerling bang is voor een ander kind moet de leerkracht
meer optreden
Kinderen moeten van elkaars spullen afblijven

Halverwege maart hebben we een vragenlijst bij de leerlingen van
de groepen 5 t/m 8 uitgezet om het veiligheidsgevoel op school te
meten. Slotconclusies Openbare basisschool "De Marshof" scoort
als school een ruim voldoende. 

Sterke punten zijn:

Aandachtspunten/ verbeterpunten zijn:

Deze punten zijn besproken binnen de MR en in het team. Alle
leerkrachten besteden hier extra aandacht aan. De kanjertraining
wordt hiervoor ingezet.

Bezoek Anne Frank huis
Vrijdag 1 april gaat groep 7 naar het
Anne Frank huis in Amsterdam.
Groep 8 gaat op vrijdag 8 april.
Beide groepen vertrekken om 8.30
uur met de bus vanaf school. Om
half 3 zijn we terug (hopelijk op tijd,
maar ja, we kunnen ook in de file
terechtkomen). Deze week hebben
alle kinderen het dagboek van Anne
Frank gekregen. 

Dode hoek lessen
Maandag 11 april gaat groep 7
deelneem aan het project Veilig
op Weg; "Blijf uit de Dode Hoek". 
Wij worden opgehaald en
teruggebracht met de bus. Veilig
verkeer afdeling Zwolle heeft de
organisatie en verantwoording
voor de uitvoering.

Groep 7 naar Anne Frank huis

Grote Peuter Dag
Groep 8 naar Anne Frank huis

KidsRun

Dode hoek lessen groep 7

Paasbrunch

Goede Vrijdag

Koningsspelen

Meivakantie t/m 6 mei

       



In ons plan staat beschreven dat elke groep eens in de 7 weken een bepaald gebied, rondom de
school, ontdoet van zwerfvuil. Deze week zijn de groepen 1 en 2 hiermee als eerste gestart. 

We hebben beschreven dat we elk jaar een boekenmarkt organiseren in de Kinderboekenweek waarbij
tweedehandsboeken van eigenaar wisselen, helemaal duurzaam dus!

We organiseren een rommelmarkt op woensdag 25 mei, heel duurzaam, want alle spullen die hier
worden aangeboden krijgen een tweede kans!

We organiseren dit jaar een duurzaamheids-project (dit is natuurlijk inmiddels al geweest).

In de gemeente Zwolle is het mogelijk om een subsidie aan te vragen, als je vindt dat je een goede
activiteit organiseert die bijdraagt aan het opschonen van de openbare ruimte. Nou vinden wij dat we als
De Marshof best goed hier aan bijdragen en dat we daar ook best goede ideeën voor hebben! We hebben
daarom de aanvraag ingediend om hiervoor in aanmerking te komen en de ideeën die we hiervoor hebben,
toegelicht.

De subsidie is aan ons toegekend en ook de materialen die we nodig hebben tijdens het opschonen krijgen
we door de gemeente aangeleverd (kleine bezems, stoffers en blikken, vuilniszakken, grijpers, plastic
handschoenen enz) Ook bedachten we dat het handig zou zijn als we op school een bolderkar zouden
hebben, die we mee kunnen nemen de wijk in, om de gevulde afvalzakken in te vervoeren. Als deze
bolderkar niet door de gemeente wordt verstrekt, zorgt onze Stichting Beheer Oudergelden ervoor dat we
er eentje krijgen.

Wat we gaan doen met het gekregen subsidiegeld laten we u natuurlijk nog weten!

Opschoonroute (subsidieregeling schoon Zwolle)



Op donderdag 14 april gaan we het paasfeest organiseren op De Marshof. We hebben er dit keer voor
gekozen om een paasbrunch in buffetvorm te houden. 

De kinderen mogen deze dag, net als we anders bij kerst doen, iets lekkers meenemen voor het
paasbuffet. In de schoolapp zullen we bij dit bericht een aantal foto’s plaatsen om ideeën op te doen, maar
ook op Pinterest kunt u van alles vinden over een paasbrunch met kinderen. Mocht u iets aan willen
leveren wat warm ( of juist heel koud) gegeten moet worden, dan vragen we u om het kort van te voren aan
te leveren. We hebben niet de capaciteit om veel op te warmen, maar ook niet om veel te koelen of in de
vriezer te leggen. De brunch start na de middagpauze om 12.15 uur en duurt tot ca 13.30 uur. Als u deze
dag vanwege bijvoorbeeld het werk niet in de gelegenheid bent om aan het eind van de ochtend het eten
te komen brengen, adviseren wij u om iets aan te leveren wat niet opgewarmd hoeft te worden. De
kinderen kunnen dan gewoon om half 9 het eten al meenemen.

In de schoolapp zal er binnenkort weer per groep de mogelijkheid zijn om bij de reacties aan te geven wat
u aanlevert voor het buffet. U kunt dan meteen zien wat er door andere ouders al wordt gemaakt en waar
eventueel nog behoefte aan is.

De schooltijden zijn deze donderdag gelijk aan andere donderdagen. In de ochtend volgen de kinderen het
gewone programma in de klas, aan het eind van de ochtend worden de tafels samen gedekt en het buffet
klaargezet. 

De kleutergroepen gaan in de ochtend o.l.v. de paashaas eieren zoeken, de groepen 3 t/m 5 doen dit na
de brunch. In elke groep zal degene die het gouden ei vindt, een prijsje winnen! In de groepen 6 t/m 8
wordt na de brunch een eiertikwedstrijd georganiseerd (school zorgt voor de eieren). Ook hier krijgt degene
die de wedstrijd wint een toepasselijk prijsje.

Wilt u uw kind voor deze dag een bord en bestek meegeven?

Het wordt vast weer een heel gezellige dag!

Paasbrunch donderdag 14 april

Schoolreisje 23 en 30 juni 2022
Zo fijn, dat we nu toch echt goede hoop hebben dat we dit jaar weer lekker op schoolreis kunnen gaan met
z’n allen!

We hebben alles vastgelegd en hieronder kunt u lezen welke groepen, waar en wanneer we naar toegaan .
Ook kunt u het bedrag lezen wat de schoolreisjes gaan kosten (en ja, ook de reisjes zijn dit jaar helaas
duurder geworden…….)

U  kunt de bedragen nu al overmaken op rekeningnummer NL72INGB00002709874 op naam van de
Stichting Beheer Oudergelden. Wilt u hierbij de voornaam, achternaam en groep waarin uw kind zit
vermelden? De uiterste betaaldatum is vrijdag 17 juni.

De groepen 1/2A en 1/2B gaan op donderdag 30 juni naar speel- en ijsboerderij de Drentse Koe in
Ruinerwold. De kosten hiervoor bedragen €28 per leerling. In deze prijs zit onbeperkt ranja, frietjes met
snack of een broodje knakworst en een ijsje inbegrepen.

De groepen 3/4/5 gaan op donderdag 23 juni naar kinderpretpark Julianatoren in Apeldoorn. De kosten
hiervoor bedragen €33,25 per leerling. In deze prijs zitten frietjes, frikandel een snack, 1x drinken en een
ijsje inbegrepen.

De groepen 6/7 gaan op donderdag 23 juni naar Avonturenpark Hellendoorn De kosten hiervoor
bedragen €33,50 per leerling. In deze prijs zijn frietjes, een frikandel of kaassouflé en een ijsje inbegrepen.

Nadere informatie over het schoolreisje zoals de precieze vertrektijden, tijdstippen dat de we weer op
school terug zijn en verdere wetenswaardigheden, krijgt u in juni. 



9 april wordt er door de organisatie van de 10 mijl Zwolle-Zuid ook
weer de KidsRun georganiseerd. Tijdens het voetbaltoernooi
ontstond het idee om daar als school aan mee te doen. Het was
kortdag maar er hebben zich toch nog 16 kinderen van De Marshof  
opgegeven. Hartstikke goed! Wat ook fijn is, is dat Anne Bouma
(vader van Silke en Bregje) zich heeft opgeworpen als begeleider. 
Als het goed is hebben de ouders van de deelnemende kinderen
gisteren een mail ontvangen met meer informatie (mocht iemand
deze onverhoopt niet ontvangen hebben, laat het even weten). 

Voor diegene die de kinderen willen komen aanmoedigen: 
start:  14.30
adres: Wijkcentrum SIO aan de Thorbeckelaan in Zwolle-Zuid

KIDSRUN VERJAARDAGEN 
 1 april

 

 
 7 april

 8 april

11 april

17 april

24 april

28 april       

 5 april        

Elin

Hugo
Ivan

Nyne

Daan

Rachenall
Norah
Kim

Florian
      

Sophie
Ela

Abdoulie

MH1/2B
MH7
MH3

MH3
MH6

MH4/5
MH7
MH4/5

MH6

MH8
MH1/2A

MH6
 

GEEFT ENERGIE!


