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AGENDA

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Even een terugblik op de afgelopen twee weken. Het lijkt zo kort maar wat is
er veel gebeurd. De school mocht 8 februari open en het begon te
sneeuwen. In korte tijd viel er heel veel sneeuw. De school bleef dicht, wat
was dat schakelen voor iedereen. Een grote teleurstelling.
Wat was het fijn om iedereen dinsdag weer op school te zien. Heel veel blije
gezichten en mooie harten voor de leerkrachten. Geweldig! We hebben
genoten van de sneeuw en dit weekend kon er heerlijk geschaatst worden
met een zonnetje erbij.
En toen ging het dooien en regenen, code rood werd afgegeven i.v.m.
extreme gladheid. Weer ging de school dicht, weer schakelen.
Dinsdag werd er gelukkig weer gewoon lesgegeven, het schoolplein was heel
nat.
Woensdag was alle sneeuw gesmolten en van het weekend gaan de
tempraturen nog verder omhoog. En naast de weersomstandigheden
hebben we nog de corona maatregelen. In de bovenbouwhal loopt iedereen
met een mondkapje en er zijn leerkrachten die lesgeven met en face shield
(een plastic masker), de kinderen hebben een vaste plek waar ze met hun
groep moeten spelen en in de hal wordt niet gewerkt. Allemaal andere
omstandigheden waar we ons aan moeten houden maar één ding is
zeker....wat is het fijn om de kinderen weer op school te hebben en om
fysiek les te kunnen geven.
Team de Marshof

BUITEN GYMLES IN DE SNEEUW!

Wat een feest!

AVG FORMULIER

We hebben opnieuw in kaart
gebracht wie er wel of niet in de
media mogen met foto's. Namen
worden eigenlijk nooit gebruikt,
soms bij het voorstellen in de
nieuwsbrief zoals de kinderraad.
Mocht u nog het AVG formulier
dat in januari via de mail naar u is
gestuurd,

nog

niet

ingevuld

hebben, dan gaan wij ervan uit
dat plaatsing van een foto geen
probleem is.
Mocht u dit nog specifiek aan
willen geven en het nog niet
hebben gedaan dan kunt u alsnog
het AVG formulier toesturen naar
r.soesman@ooz.nl.
Zonder registratie weten wij niet
hoe u erin staat en kunnen er
foto's geplaatst worden in de

Er wordt hard gewerkt aan de
NIEUWE SCHOOLBIBLIOTHEEK

nieuwe

schoolbibliotheek.

Alle

nieuwsbrief, website of andere
media.

boeken worden ingevoerd en
gescand.
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NIEUWE SCHOOLTIJDEN

Continurooster
Het traject andere schooltijden is inmiddels afgrond.
Samen met de trajectleider van Phenta Rho, enkele ouders en teamleden zijn

1 MAART

GEWOON NAAR SCHOOL!

er, na de vragenlijst die afgenomen is bij ouders, meerdere overlegmomenten
geweest en is er uiteindelijk gekozen voor een continurooster.
Vanwege corona hanteren we inmiddels al een tijd het continurooster. Dit zal
dus zo blijven. De eindtijd van een schooldag is 14.45 uur geworden. Dit zijn
we na de kerstvakantie al gaan invoeren. De naschoolse opvang sluit hier
inmiddels op aan.
Na de zomervakantie komt er nog een kleine wijziging bij. Dan gaan de
groepen 1 t/m 4 op woensdag en op vrijdag tot 12.30 uur naar school. Zo is
iedereen woensdagmiddag tegelijk om 12.30 uur vrij.
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VERJAARDAGEN
THEMACERTIFICAAT
SPORT EN BEWEGING

20 februari Anna

MH 5

DE MARSHOF GEEFT ENERGIE!

21 februari Yaira

MH 6

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald.

27 februari Feline

MH 5

Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze
school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.

7 maart

Leonie

MH 2

Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

9 maart

Xavier

MH 6

12 maart

Nolah

MH 8

Oyth

MH 8

14 maart

Nilsa

MH 1

16 maart

Julian

MH 7

24 maart

Kissima

MH 2

Davey

MH 2

Rowy

MH 6

Zo

zorgen

we

voor

actieve

en

gezonde

leerlingen,

een

veilige

schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de
persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij
belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl en
betere schoolprestaties.
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor Sport en Bewegen.
Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet:
Jaarlijkse sportdag op het sportpark.
Koningsspelen (bovenbouw op sportpark, onderbouw op school).
Sport en beweegactiviteiten op het plein onder leiding van (sport en

26 maart

recreatie) studenten.
De groepen 3 t/m 8 hebben één keer in de week gymles van een
vakleerkracht/buurtsportcoach.
Er zijn naschoolse activiteiten/sportkennismakingslessen
(bij de sportverenigingen) in samenwerking met de verschillende
sportverenigingen in de wijk/stad.
De

buurtsportcoach

heeft

ook

contact

met

verschillende

sportverenigingen voor het organiseren van binnenschoolse clinics.
Daarnaast

nemen

we

deel

aan

veel

verschillende

schoolsporttoernooien!
* Vanwege het coronavirus kunnen dit jaar helaas niet alle activiteiten
doorgaan, maar we blijven waar mogelijk zeker in beweging!
Dit vinden wij namelijk erg belangrijk!
Op maandag 8 maart zullen wij met alle kinderen van de OKC De Marshof
op een ‘feestelijke’ manier aandacht geven aan het behalen van dit
themacertificaat!
Uiteraard op een gepaste (coronaproef) manier.

Met sportieve groet,
Erica ManenschijnBuurtsportcoach Zwolle Zuid
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