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Dag ouder(s)/ verzorger(s),

De eerste drie weken school hebben we er bijna op zitten. We hebben een fijne
start gehad. Gelukkig (nog) zonder corona perikelen. Helaas blijven we er
voorlopig nog wel mee te maken houden en blijven wij er uiteraard alert op met
elkaar. Helaas kon de informatieavond zoals we hem gewend zijn niet
doorgaan, alleen groep 8 heeft een voorlichtingsavond op school gehad. Dit ter
voorbereiding op het laatste jaar voordat de kinderen naar het VO gaan. De
andere groepen voorzien de ouders van informatie middels foto's, een filmpje of
een geschreven tekst. Deze kunt u deze week of volgende week verwachten.
Voor vragen daarom heen kunt u altijd de eigen leerkracht persoonlijk
benaderen via mail, telefoon of door een afspraak te maken. 

Vanaf 20 september starten de kennismakingsgesprekken, intekenen via de
schoolapp kan vanaf maandag 13 september. Op vrijdag 17 september is er
alleen voor de leerlingen van de kleutergroepen een vrije dag. De andere
kinderen gaan gewoon naar school. 

We kijken terug op alweer wat leuke activiteiten die we gedaan hebben zoals
de cultuurdag (opening van het schooljaar), de drone challenge, kennis
gemaakt met de lessen van leskracht etc....Als alles meezit zal er in de maand
oktober nieuwe belijning op het schoolplein komen. Op dit moment zijn er
werkzaamheden om alle tegels schoon te krijgen en recht te leggen. Daarna zal
er nog een keer een oproep komen voor mensen om te komen helpen vegen
zodat de belijning goed gezet kan worden. Maar dat wordt nog vervolgd!

Hartelijke groet,
Yvette van Haastrecht
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De grens tussen pesten/plagen of een grapje

uithalen met iemand is soms vaag en ligt voor ieder

kind anders. ‘Pesten’ is daarom een moeilijk te

definiëren item, iedereen kijkt of ervaart bepaald

gedrag anders. Als er gepest wordt in een klas dan

zal in de meeste gevallen de leerkracht dat horen,

zien of merken. Het kan zijn dat een gepest kind

zichzelf meldt, dat een ouder het komt melden of

andere kinderen uit de klas. De leerkracht zal dan in

gesprek gaan met de gepeste en de pester, met als

doel het stoppen van dit pestgedrag. De leerkracht

zal ook de betrokken ouders, indien nodig, op de

hoogte brengen. We stimuleren de kinderen, bij wie

pestgevoelens aan de orde zijn, dit altijd aan een

ouder en de eigen juf of meester te vertellen. 

Anti- pestcoördinatoren zijn er ook voor ouders en

leerkrachten. Een luisterend oor als het gaat om

pestsituaties. Met elkaar in kaart brengen wat er

speelt en overleggen hoe we naar een oplossing toe

kunnen werken. Op onze school zijn Helen Assen

en Marjon Tigchelaar de anti pest-coördinatoren. Dit

zijn ook juffen waar kinderen terecht kunnen met

hun verhaal. 

Op school er de mogelijkheid is om melk of brood met vleeswaren in de

koelkast te zetten. Vanwege corona hebben we ze even niet meer gebruikt

maar dat kan nu wel weer.

De kalender niet meer fysiek mee naar huis komt. Deze is voor de vakantie

digitaal verstuurd en is ook te vinden op de website. 

24 september De Grote Peuter Dag is. Het zou fijn zijn als u vrienden,

kennissen en familie dit laat weten.

Op 19 april j.l. in Zwolle de Koorschool Viva la Musica is gestart met een

kinderkoor in samenwerking met het ArtEZ Conservatorium en andere

muziekaanbieders voor kinderen. 

Alle leerlingen van MEC Muziekschool alweer gestart zijn met de lessen. Wil

je ook graag en instrument willen leren spelen? Meld je dan aan via de

website van MEC Muziek voor een gratis proefles. 

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

ANTI  PEST -COÖRDINATOREN

WIST  U  DAT . . . VERJAARDAGEN
  1 sept
  
  3 sept
  5 sept
10 sept
15 sept
18 sept
23 sept
24 sept
30 sept

Annelie
Jasmijn
Rhona
Justin
Elina
Rayán
Tygo
Esra
Ashley
Lizz

MH 8
MH 7
MH 1/2B
MH 6
MH 4/5
MH 1/2B
MH 1/2A
MH 7
MH 7
MH 1/2A

Juf Helen en juf Marjon hebben zich in de groepen 4 t/m 8 ook

voorgesteld als anti- pestcoördinator en gepraat met de groep

over het verschil tussen plagen en pesten. 

AGENDA

 17 sept
  
 20 sept
  
 20 sept
t/m 1 okt

24 sept

Margedag groep 1/2A en 1/2B

Kinderraad

Kennismakingsgesprekken
(inschrijving vanaf 13 sept)

Grote Peuter Dag



Wil je graag kennis maken 
met allerlei instrumenten? 

 
Geef je dan op voor cursus "Maak Samen Muziek" 
We gaan samen zingen en muziek maken op
verschillende instrumenten. We spelen keyboard, gitaar,
ukelele, klokkenspel, viool ea. 

Een gezellige startcursus muziek. 

De cursus is voor kinderen uit groep 3 t/m groep 6. 

Meer informatie vind je op onze nieuwspagina op
de website, mecmuziek.nl. 


