
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Het schooljaar 2020-2021 is bijna afgelopen. In deze eindinfo vindt u nog
enkele informatie over het huidige schooljaar en tevens kijken we vooruit op
het nieuwe schooljaar 2021-2022.

We kijken terug op een bijzonder schooljaar. 
Een schooljaar dat normaal van start ging. Maar na een kleine 4 maanden
fysiek onderwijs, werden we onverwachts geconfronteerd met de 2e
lockdown. Een 2e periode van thuisonderwijs was van kracht en heeft
geduurd tot 8 februari. Daarna hadden we nog te maken met veel regelingen,
waardoor we alleen maar activiteiten met onze eigen groep mochten doen.
Het was een bizarre tijd maar we gaan gelukkig weer de goede kant op en
hopen dat dit zo blijft. 

U bent als ouders dit schooljaar nauwelijks op school geweest. Gelukkig
hebben we elkaar nog wel weten te vinden via de telefoon en online maar we
verlangen ook weer naar fysiek contact. We hebben veel van de afgelopen
periode geleerd en ondanks dat we verlangen naar "normaal", zijn er zeker
ook aspecten die we willen behouden; 
het continurooster, de start van de dag zonder alle ouders in de school (zorgt
voor veel rust) en het online voeren van gesprekken kan een uitkomst zijn als
iemand niet fysiek aanwezig kan zijn etc...

Let even goed op de schooltijden die hiernaast vermeld staan; Groep 1 t/m 4
gaat op woensdag en vrijdag na de vakantie óók tot 12.30 naar school. 

Dit schooljaar gaan we met enkele nieuwe methodes werken. ik vertel u hier later
in deze brief meer over.

Hartelijke groet,

Yvette van Haastrecht

BELANGRIJKE DATA
Maandag 23 augustus verwachten
we alle kinderen weer op school.

Woensdag 25 augustus hebben we
een cultuurdag en openen feestelijk
het nieuwe jaar. 

De jaarlijkse informatieavond staat
nu gepland op dinsdag 7 september. 

De ontwikkelgesprekken vinden
plaats vanaf 20 sept.

EINDINFO
2020-2021

J U L I  2 0 2 1  

SCHOOLTIJDEN 
voor alle groepen

Maandag, dinsdag, donderdag: 

8.30 - 14.45 
Woensdag:  

8.30 - 12.30

DE MARSHOF 
GEEFT ENERGIE!

Vrijdag:  
8.30 - 12.30

NB. In de combigroep 4/5 gaat groep 5 wel
tot 14.45 naar school en groep 4 niet.

groep 1 t/m 4

groep 5 t/m 8Vrijdag:  
8.30 - 14.45 



Opa Richard

GROEPSINDELING

*Juf Kim is een laatste jaar PABO student. Zij zal op de maandag en dinsdag ondersteund worden door Ingrid
Pieksma, vanaf februari draait zij zelfstandig de groep op de ma, di en woensdag.

**Juf Vera is een PABO student. Zij zal als volwaardige collega groep 6 op de donderdag en vrijdag les geven.
Juf Debby is achtervang op deze dagen.

AANWEZIGHEID TEAMLEDEN

*Door middel van filmopnames en het analyseren hiervan worden leerkrachten begeleid om hun 
  leerkrachtvaardigheden te optimaliseren 

(even weken)

Maandagmiddag

Dinsdag- en vrijdagochtend

Donderdagochtend



Het afgelopen anderhalf jaar heeft juf Melanie de plusklas gedraaid. Dit heeft ze met veel plezier en inzet
gedaan. Helaas voor Melanie hebben wij de keuze gemaakt om volgend schooljaar de plusklas voort te zetten
met Debby van Essen. Dit heeft niets te maken met de inzet en capaciteiten van juf Melanie. We willen Melanie
dan ook enorm bedanken voor haar inzet van het afgelopen anderhalf jaar.

Juf Debby is op dit moment de opleiding hoogbegaafdheid aan het volgen en werkt al bij Cnopius. Zij heeft
inmiddels veel expertise opgedaan en is naast de woensdag ook op donderdag en vrijdag bij ons op school om
de leerkrachten te begeleiden in het op maat werk aanbieden voor de plusleerlingen. Dit heeft een
meerwaarde, vandaar onze keuze. 

Na de zomervakantie nemen we afscheid van logopediepraktijk 'Zwolle Zuid' en gaan we verder met 'Connect'
logopedie binnen de school. Zij zijn op de donderdagen bij ons op school voor de begeleiding van individuele
kinderen en ondersteuning van leerkrachten met logopedische vragen.

Elisabeth gaat werken bij Het Palet in Ommen, ze heeft veel kinderen begeleid bij ons, daarvoor bedanken wij
haar hartelijk en we wensen haar veel werkplezier op Het Palet.

Meester Thijmen blijft volgend jaar nog bij ons. Eén dag
staat hij voor groep 8 en daarnaast zal hij invalwerk bij
ons op school gaan doen.
In groep 7 staat hij de woensdagen waarop juf Semira vrij
is voor de groep.

Omdat we ons nu officieel een gezonde school kunnen noemen, hebben
we een geldbedrag ontvangen. Hiermee gaan we het schoolplein
oppimpen met belijningen, hiermee zijn er nog meer spelvormen mogelijk.
Zo kunnen we ook meer buiten bewegend leren. Als het goed is wordt dit
aan het begin van het nieuwe schooljaar gerealiseerd.  

Wanneer hebben we gym?

FIJN NIEUWS

AFSCHEID

Ook dit jaar ontvangt u,
zodra hij klaar is, onze
mooie schoolkalender weer
digitaal.

Plusklas

Logopedie

Onderwijsassistent



NIEUWE COLLEGA'S

KIM NIJENHUIS

VERA BRUINSMA

ANNEKE

Beste ouders/verzorgers,

Graag stel ik mij even voor aan u. Ik ben Kim Nijenhuis,
vierdejaarsstudent op de Pabo Windesheim Zwolle. In mijn
tweede schooljaar heb ik stage gelopen op De Marshof en
heb erg veel zin in mijn LIO op De Marshof in groep 1/2 B
volgend schooljaar.  
Het eerste halfjaar zal ik met Ingrid op maandag en dinsdag
voor de klas staan en het tweede halve schooljaar zal ik
zelfstandig op maandag, dinsdag en woensdag voor de klas
staan.

Als u nog vragen heeft, mag u altijd bij mij langskomen. Ik
kijk uit naar het komende schooljaar.

Mijn naam is Vera Bruinsma en aankomend jaar sta ik op
donderdag en vrijdag voor groep 6. Ik zit in het laatste
jaar van mijn opleiding Pabo op de Hogeschool KPZ te
Zwolle. Mijn hobby’s zijn: sporten, spelletjes spelen en
creatief bezig zijn. Vroeger heb ik korfbal, voetbal en
tennis beoefend. Als kind heb ik ook een jaar op De
Marshof gezeten. Ik kijk er erg naar uit om weer op De
Marshof rond te lopen en les te geven aan groep 6!

Hallo allemaal,

Mijn naam is Anneke van Pinxteren. Komend schooljaar
ga ik als onderwijsassistent de middenbouw groepen
ondersteunen. Voor sommige kinderen en ouders zal ik
een bekend gezicht zijn, ik heb in het schooljaar
2018/2019 stage gelopen in groep 1/2. 
Ik vind het ontzettend leuk om weer op De Marshof aan
de slag te kunnen. En ik hoop er samen met de kinderen
en collega’s een leuk schooljaar van te maken. 

Fijne vakantie allemaal en tot ziens in augustus.



Opa Richard

Elke school heeft extra middelen gekregen om het onderwijs te verbeteren. Daardoor hebben wij de luxe het
komende schooljaar met kleine groepen en extra handen/ hulp te gaan werken binnen de school.

Waar gaan we aan werken het komende schooljaar?
De focus zal het komende schooljaar op de vakken rekenen en begrijpend lezen liggen. Vanuit de
toetsgegevens schoolbreed zien we dat het nodig is om daar extra op in te zetten. Hier hebben we het in het
team over gehad. 

Hoe gaan we dat doen?

Voor rekenen starten we na de zomervakantie met wereld in getallen 5. Dit is vanaf groep 4 digitaal. Kinderen
kunnen hierbij op maat werken. Groep 3 werkt nog wel op papier en wordt gedurende het jaar klaar gestoomd
om  hiermee ook op de computers aan het werk te gaan. Leerlingen krijgen hun eigen uitrekenschrift waarin zij
het proces (hoe kom je aan de uitkomst van deze som/ welke stappen heb je gezet?) beschrijven. 

Er zijn veel nieuwe rekenspellen aangeschaft. Elke vrijdag is er een rekencircuit in de groepen 3 t/m 8 om
spelenderwijs het automatiseren te stimuleren.

Enkele weken geleden is er geïnventariseerd welke ouders belang hebben
bij voorschoolse opvang van 7.30 tot 8.30 uur. Er blijkt alleen behoefte te
zijn aan opvang op de donderdagochtend. Op deze ochtend zal de VSO na
de zomervakantie dus van start gaan. 

Als er toch behoefte blijkt te zijn voor een andere dag, dan gaan we kijken
naar de mogelijkheden. Roos stopt ermee, Sanne gaat het op de
donderdagen overnemen. 
De voorschoolse opvang dag(en) zijn onder voorbehoud van wijzigingen. We
zijn afhankelijk van vrijwilligers die zich hiervoor hebben opgegeven. Bij
ziekte proberen we een oplossing te vinden binnen het team of in overleg
met Doomijn, maar als dat niet lukt dan zijn wij genoodzaakt u dit te melden
en zal u zelf uw kind op moeten vangen.

Heeft u verder nog vragen over de VSO of wilt u meer informatie dan kunt u
contact opnemen via emailadres y.vanhaastrecht@ooz.nl  

De VSO werkt met een strippenkaartsysteem. Het tarief is 3,50 per kind, per
keer.

Om het begrijpend lezen een boost te geven, hebben wij een nieuwe leesbibliotheek gecreëerd met mooie
nieuwe boeken. We willen jaarlijks geld vrij maken om onze leescollectie up to date te houden. Aantrekkelijke
boeken met mooie teksten stimuleren. Veel leeskilometers maken en het praten over boeken en teksten
stimuleert het begrijpend lezen. Wij hopen dat de nieuwe bibliotheek de leesmotivatie vergroot.

Goed vloeiend leren lezen is een voorwaarde om begrijpend te kunnen lezen. Schoolbreed pakken we na de
zomervakantie het overstijgend lezen weer op door heel de school.

In de kleutergroepen en groep 3 zetten we begrijpend luisteren in als voorloper op het begrijpend lezen. Door
het aanbieden van rijke teksten vergroten we de woordenschat en achtergrond kennis. Het is belangrijk om te
weten hoe teksten opgebouwd zijn en doelgericht met een tekst bezig te kunnen zijn. Goed (lees)onderwijs
draagt bij aan gelijke kansen. In de onderbouwgroepen gaan we veel voorlezen.

Voorschoolse opvang (VSO)

ONTWIKKELINGEN OP SCHOOL

Rekenen

Begrijpend lezen

mailto:y.vanhaastrecht@ooz.nl


Welke ontwikkelingen zijn er nog meer?

Het komende schooljaar gaan we twee middagen geïntegreerd en projectmatig werken. De methode Meander,
Naut en Brandaan was aan vervanging toe. Wij gaan starten met "leskracht". 
Projectonderwijs biedt mogelijkheden om vanuit een thema (WO) verdiepend en verbredend te werken.
Hierdoor ontstaat ruimte voor de leerkracht en de leerling om op ontdekkingstocht te gaan, te differentiëren en
talenten te ontdekken. Door meer projectmatig en onderzoekend te gaan werken, prikkelen we de kinderen om
meer actief betrokken te zijn. Een leerkracht wordt minder sturend en meer coachend. Op deze middagen wordt
er minder klassikaal lesgegeven. 
Vanuit cognitief oogpunt is leren een springplank voor verder leren: alle kennis, vaardigheden en attitudes die
leerlingen verwerven, kunnen ze inzetten om met nieuwe uitdagingen, nieuwe ideeën en nieuwe meningen om
te gaan. Leren gaat dus echt verder dan alleen maar kennis. Michiel Bos van de Toonwerkplaats zal het
komende schooljaar 1 dag per week bij ons op school zijn om leerkrachten te ondersteunen in het werken met
de nieuwe methode 'leskracht'. Tevens leidt hij juf Irene en juf Sara op om deze ontwikkeling aan te sturen als
hij niet meer fysiek op school aanwezig is.

Opa Richard

Het afgelopen schooljaar mochten er geen
activiteiten plaatsvinden binnen de school waar
ouders bij betrokken waren. Het lijkt erop dat
we volgend schooljaar weer meer mogen gaan
organiseren. Laten we het hopen!

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe
ouders die onze ouderraad willen versterken.
Mocht je interesse hebben, stuur dan een
mailtje naar y.vanhaastrecht@ooz.nl

We vergaderen ongeveer 5 à 6 keer per jaar. 

Door middel van video interactie begeleiding worden de leerkrachten begeleidt door onze didactisch coach,
Regina. Binnen onze school is Helen onze didactisch coach en filmt en begeleidt leerkrachten op aanvraag. Het
stellen van de juiste vragen en het geven van gerichte feedback zijn erg belangrijk, Dit blijven we trainen.

Leskracht (een nieuwe wereld oriëntatie methode)

Focus op goede instructies, feedback en differentiatie

SCHOOLCOMMUNNICATIEOUDERRAAD
Agelopen schooljaar zijn wij (zoals u gemerkt
heeft) steeds meer gebruik gaan maken van de
schoolapp Schoolsunited. De communicatie
verloopt voornamelijk via de schoolapp, ook de
nieuwsbrief zal alleen via deze weg gedeeld
worden. Deze ontvangt u dus niet meer per 
 mail. Het is dus belangrijk dat iedere ouder de
schoolapp op zijn/haar telefoon installeert.
Heeft u problemen  met het installeren/
activeren van de app of bent u uw wachtwoord
vergeten? U kunt via de website een nieuw
wachtwoord aanvragen.
Bij url vult u: marshof.nl in.
De activatiecode is: marshof8014la
Mocht u er nog niet uitkomen, stuur dan een
mailtje naar r.soesman@ooz.nl
(graag naam van kind(eren) vermelden) 

TOT SLOT
Rest mij nu niets anders dan iedereen alvast een hele fijne
zomervakantie toe te wensen. Volgende week staan er nog
allerlei feestelijke activiteiten op het programma; we gaan
woensdag met z'n allen naar SVI voor een sportieve ochtend en
vrijdag hebben we met elkaar een vossenjacht. Zo kunnen we
toch nog het schooljaar op een goede manier afsluiten. Heel
fijn!
De feestelijke activiteiten worden mogelijk gemaakt door de
stichting beheer oudergelden. 

Vrijdag verwachten we alle kinderen in de ochtend nog gewoon
op school, om 11.45 uur is iedereen vrij. 

Fijne vakantie!!

Team de Marshof
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