
De Kinderboekenweek sluiten we, zoals gebruikelijk, af met een

boekenmarkt op donderdag 14 oktober. Het is de bedoeling dat alle

kinderen die dat willen, eigen boeken en een kleedje van thuis meenemen.

Ieder boek (of pakketje boeken) wordt voor de standaardprijs van 50 cent

verkocht. De kinderen kunnen met hun eigen meegebrachte geld een boek

of een pakketje boeken kopen van een ander kind. 

We beginnen om 14.15u met de kinderboekenmarkt. U bent als ouder van

harte welkom om met uw kind boeken uit te zoeken. We zullen de markt

ruim opzetten, zodat u afstand kunt houden van elkaar. Kunt u zelf niet

aanwezig zijn, dan loopt uw kind onder begeleiding van de eigen leerkracht

over kinderboekenmarkt. 

Zorgt u ervoor dat de kinderen een aantal muntjes van 
50 cent bij zich hebben deze dag?

Komende vrijdag, 1 oktober, komt er een kinderboekenschrijfster bij ons

op school: Evelien van Dort. Zij komt in alle groepen en zal vertellen over

haar boeken en hoe ze tot stand kwamen. We bereiden het bezoek in de

klas voor met de kinderen. 

De groepen 7 en 8 brengen tijdens de Kinderboekenweek een bezoek aan

de Stadkamer. 

De bovenbouw kijkt op dinsdag 12 oktober naar de voorstelling 

‘De Meestermachine’ van Kindertheater Maan. En de onderbouw kijkt op

vrijdag 15 oktober naar de voorstelling ‘Woeste Willem’ van Harro van

Lien. 

Verder zijn er op school veel nieuwe boeken rondom het thema van de

Kinderboekenweek. In de klassen worden deze boeken voorgelezen en

zullen we verschillende activiteiten organiseren rondom het lezen. 

Op woensdag 6 oktober mogen alle kinderen verkleed op school komen als

het beroep van hun dromen! We lopen per groep een echte modeshow op

het plein om onze verkleedkleren te showen aan alle ouders die aanwezig

zijn. Daarbij swingen we op het lied ‘Worden wat je wil’ van Kinderen voor

Kinderen. 

KINDERBOEKENWEEK
6 oktober t/m 17 oktober

WORDEN WAT JE WIL

OPENING KINDERBOEKENWEEKKinderboekenweek 2021 
Worden wat je wil

Het maakt niet uit wie je bent of waar je
vandaan komt, goed bent in rekenen of
juist in tekenen. Vier jaar oud bent of al
tien jaar, ieder kind kan worden waar het
van droomt. 
Beroepen als astronaut, dokter of kok.. ze
komen allemaal voorbij de komende weken.
Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je
alles worden wat je wilt en alvast dromen
over later! 

ACTIVITEITEN OP SCHOOL

AFSLUITING

KINDERBOEKENWEEK
GESCHENK

Geschreven door Bette Westera

PRENTENBOEK
 

Gemaakt door Mark Janssen

K I N D E R E N  V O O R  K I N D E R E N  -  W O R D E N  W A T  J E  W I L  

L U I S T E R  O O K  H E T  L I E D  V A N  K I N D E R E N
V O O R  K I N D E R E N  S P E C I A A L  G E M A A K T

V O O R  D E  K I N D E R B O E K E N W E E K :  

https://www.youtube.com/watch?v=vgi-feWZYO4
https://www.youtube.com/watch?v=vgi-feWZYO4


OVERIG NIEUWS
Oproep MR/OR |Kinderraad | Bericht  Jeugdgezondheidszorg | 

Grote Peuter Dag | Koffie drink moment  

OR
Het schooljaar is weer in volle gang. Zowel de MR (medezeggenschapsraad)

als de OR (ouderraad) hebben hun eerste vergadering alweer gehad.

Wij zoeken nieuwe mensen voor zowel de MR als de OR.

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen

ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR

heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol

in beleidszaken. De MR bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders.

Directie heeft een adviserende rol. 

Wat doet de ouderraad? Typische taken van de ouderraad zijn: (helpen bij)

het organiseren van activiteiten op school, zoals de sinterklaasviering of de

vossenjacht. Zij kunnen ook de belangen behartigen van ouders bij de

directie en de medezeggenschapsraad.

Mocht u interesse hebben om lid te worden van de MR of OR dan kunt u

een mail sturen naar y.vanhaastrecht@ooz.nl. 

Beide raden vergaderen ongeveer zes keer op jaarbasis.

 MR
NIEUWE LEDEN GEZOCHT VOOR DE MR EN OR

DE KINDERRAAD VAN 
SCHOOLJAAR 2021-2022

Even voorstellen...

JEUGDGEZONDHEIDSZORG ZWOLLE ZUID
Wist u dat...

De jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau GGD) ook na de leeftijd

van 4 jaar nog beschikbaar is voor u en uw kind?

U ons altijd kunt bellen of mailen over vragen?

Wij bereikbaar zijn via telefoonnummer 038-4430702 of via de mail

jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl?
Wij u kunnen helpen met vragen over bijvoorbeeld slapen, eten,

computergebruik, “lastig” gedrag, zindelijkheid? Maar ook wanneer u

twijfelt over het zien en horen van uw kind?

Wij ook iets voor u kunnen betekenen wanneer u moeite heeft om

voldoende kleding, eten, of bijvoorbeeld een fiets voor uw kind aan te

schaffen?

Al onze informatie gratis en voor niks is?

   U kunt natuurlijk ook direct contact met mij opnemen:

   Marjan Dijkstra | Jeugdverpleegkundige GGD IJsselland

   T 06-46885092  | E m.dijkstra@ggdijsselland.nl 

mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
mailto:m.dijkstra@ggdijsselland.nl


GROTE PEUTER DAG
Vrijdag 24 september op alle OOZ

scholen dus ook op De Marshof!

Zoals u vanochtend in de mail van Yvette heeft kunnen lezen, zal er vanaf

volgende week woensdag elke eerste woensdag van de maand de

gelegenheid zijn voor een informeel koffiemoment in de koffiekamer.

Voor dit kalenderjaar gaat het nog om de data: 

6 oktober, 3 november en 1 december.

In december evalueren we het koffiemoment.

Er waren meer ouders met peuters dan andere jaren.

Hartstikke leuk dus! Om alle ouders een goede

rondleiding te geven, werden Yinthe en Melanie uit

groep 8 vanuit de kinderraad ingeschakeld om Yvette

te ondersteunen. Zij hebben de ouders ook van koffie

en thee voorzien en elke peuter naar huis laten gaan

met een leuk cadeautje. 

Dank voor jullie hulp meiden!

KOFFIE
DRINK

MOMENT

-  6 OKTOBER

-  3 NOVEMBER

-  1 DECEMBER

VERJAARDAGEN

  1 okt

  2 okt

  3 okt

  4 okt

  7 okt

  8 okt 

  

11 okt

13 okt

SCHOOLAPP:

Mocht u problemen hebben
met inschrijven voor
oudergesprekken of is de
groep van uw zoon of dochter
niet zichtbaar? Neem direct
contact op met
supportschoolsunited.nl via
"ondersteuning" in het
keuzemenu van de app

SchoolsUnited

15 okt

16 okt

19 okt

24 okt

25 okt 

  

26 okt

Hidde

Sebastiaan

Jasmijn

Skyla

Merijn

Floor

Marije  

Dilan

Silke

MH 1/2B

MH 4/5

MH 7

MH 8

MH 6

MH 8

MH 1/2A  

MH 4/5

MH 4/5

Jolien

Viènn

Amanuel

Wessel

Milou

Jaïr 

Jinte  

Kensi

Anouk

MH 1/2B

MH 3

MH 8

MH 8

MH1/2A

MH 3

MH 7  

MH4/5

MH 7


