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Beste ouder(s)/ verzorger(s) 

U ontvangt de nieuwsbrief een dag eerder dan gebruikelijk, omdat er 
donderdag een studiedag staat gepland. Donderdag zijn alle kinderen van de 
openbare scholen in Zwolle vrij . Wat gaan wij doen op donderdag 6 februari? 
 
Deze dag hebben de personeelseden van alle scholen van Openbaar Onderwijs 
Zwolle een congres.  In ons onderwijs is teamwork cruciaal; binnen het 
klaslokaal, met de ouders, tussen collega’s, onderling en natuurlijk ook met 
onze vele relaties en samenwerkingspartners in de buitenwereld. Tijdens het 
Onderwijscongres komen we samen om te reflecteren op al die betekenisvolle 
verbindingen die ons onderwijs zo mooi en ook zo uitdagend maken. Samen 
meer mogelijk maken. Samen bereiken we meer. 
 
Carnavalsmiddag donderdagmiddag 6 februari 

Donderdag 6 februari mag uw kind verkleed of met een gek haren kapsel op 

school komen (de gehele dag). In de ochtend wordt het gewone lesprogramma 

aangehouden, in de middag gaan we een carnavalsfeest vieren. We starten met 

het spelen van gezelschapsspelen door de hele school. Uw kind mag deze dag 

een leuk spel mee naar school meenemen (eigen verantwoording). Het spel dat 

meegenomen wordt, mag alleen gespeeld worden met het kind van wie het 

spel is. Om 14.00 uur ontvangen we de stadsprins en zijn er 40 kinderen van de 

Marshof die verschillende optredens gaan verzorgen.  

 
Met vriendelijke groet,  
 

Yvette van Haastrecht 
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Kalender  
 

06/02 
Studiedag. 

Kinderen zijn vrij 
 

07/02 
Muzieklessen 

voor alle 
groepen 

 
13/02 

Carnaval op 
school 

 
14/02 

Studiedag. 
Kinderen zijn vrij 

 
17/02 t/m 23/02 

Voorjaars- 
vakantie 

 
09/03 

Obstakelrun/ 
Sponsorloop 

 
18/03 

De Rova 
schoonmaak- 

actie 
 



 

 

De jarigen! 
 
Vr 7 februari  Arsema groep 1/2  
Di 11 februari  Milan  groep 6/7 
Do 13 februari  Livia  groep 1 
Vr 14 februari  Yinthe  groep 6/7 
Za 15 februari  Alexander groep 1/2 
Zo 16 februari  Tim  groep 3 
Do 20 februari  Anna  groep 4/5 
 

Iedereen alvast een fijne verjaardag toegewenst! 
 

 

 
 
Even voorstellen  
 
Zoals u misschien al gehoord of gezien heeft, zijn we na de kerstvakantie gestart met een 
extra kleutergroep. Door het vertrek van juf Esther en de komst een extra groep, hebben we 2 
nieuwe medewerkers mogen aannemen. We zijn erg blij met de leerkrachten die wij aan 
hebben kunnen nemen. Het gaat om Sara en Maaike. Sara staat van ma t/m vrijdag in groep 
1. Maaike werkt in groep 1/ 2 op maandag, dinsdag en woensdag. Zij stellen zich hieronder 
graag aan u voor. 
 
 
 
 
 



 

 

Beste ouders/verzorgers,  
 
Graag stel ik mezelf even kort voor! Ik ben Sara Jonker, 25 jaar 
oud en ik ben geboren en opgegroeid in een klein dorpje in 
Drenthe. Voor mijn studie ben ik naar Groningen verhuisd en 
heb ik daar de academische pabo gedaan. Daarna heb ik een 
studie onderwijskunde gecombineerd met het werken voor een 
kleutergroep. Deze zomer ben ik samen met mijn vriend naar 
Zwolle verhuisd en mag ik vanaf de kerstvakantie de 
instroomgroep (groep 1) op de Marshof gaan starten. Daar 
heb ik ontzettend veel zin in, omdat het werken met jonge 
kinderen altijd mijn voorkeur heeft gehad. De manier waarop jonge kinderen spelend leren en 
hoe je hier als leerkracht op in kan spelen vind ik al een lange tijd heel interessant. Kortom, 
met veel enthousiasme ga ik de komende tijd voor de instroomgroep staan. Voor vragen en 
opmerkingen kun je mij altijd even aanspreken. Zo hoop ik er een plezierig half schooljaar van 
te maken!  
 
 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s),  
 
Mijn naam is Maaike Helder. Ik ben 35 jaar, woon in Zwolle 
(Stadshagen) en ben getrouwd met Pieter. Samen zijn we de trotse 
ouders van Thije (4) en Jelmer (1). Vanaf februari ben ik werkzaam op 
OKC De Marshof bij de kleuters en daar heb ik enorm veel zin in! 
Heerlijk om de wereld door hun ogen te mogen bekijken. Ik vind het 
mooi om te zien hoe jonge kinderen zich ontwikkelen en ik heb al 
meerdere jaren de eer om dit te mogen begeleiden. Ik kijk er erg naar 
uit om iedereen te ontmoeten en te leren kennen. Mijn werkdagen 
zijn maandag, dinsdag en woensdag. Tot dan! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Maaike Helder 
 
 

  



 

 

Theaterbezoek 29 januari 
 
Woensdag 29 januari zijn we met de groepen 1 t/m 5 naar de voorstelling 'de snelste zebra 
van de wereld' geweest. Naar aanleiding van het gelijknamige prentenboek speelde Harro van 
Lien het hele verhaal na. Een verhaal over een zebra die ontzettend goed is in hardlopen en 
graag wedstrijdjes rent tegen zijn vrienden. Zijn vrienden vinden dit minder leuk, omdat hij 
altijd wint en dan erg vervelend gaat doen. Niemand wil meer tegen de zebra rennen. Dat is 
precies wat de zebra dan gaat doen: rennen tegen niemand. Er volgt een spannende wedstrijd 
tussen zebra en niemand. De voorstelling had een hele fijne afwisseling van vertellen, toneel 
spelen en interactieve stukken waarbij de kinderen mee mochten bewegen. We hebben veel 
plezier gehad met het kijken naar de voorstelling en er werd veel gelachen!  
 
 

                  

                                                                    
 



 

 

Intrinsieke motivatie 
 
 
Dit schooljaar zijn we ons als team onder andere gaan bezighouden met het verhogen van de 
intrinsieke motivatie bij kinderen. Intrinsieke motivatie is de motivatie die vanuit jezelf komt, 
je doet iets omdat je dat zelf graag wilt en erdoor wilt groeien. Leerkrachten kunnen kinderen 
daarbij begeleiden. Wij kunnen deze motivatie bij kinderen verhogen door hen zelf dingen te 
laten ontdekken en ervaren, succeservaringen op te doen, samen te werken, de kinderen 
meer te betrekken bij hun eigen leerproces, ze verantwoordelijk te laten zijn voor het eigen 
werk en laten ervaren wat dat harde werken hen kan opleveren. 
 
Een mooi voorbeeld hebben we gezien in groep 8. Door zelf te passen hoeveel kinderen er in 
een kuub kunnen zullen zij niet snel vergeten hoe groot de inhoudsmaat kuub is. 
 

 
De kinderen uit groep 6/7 waren erg gemotiveerd om, in een groepje, een 
eigen prentenboek te ontwerpen. Naast de vele vaardigheden die ze daarbij 
opdeden hebben ze ook succes mogen ervaren. De kinderen uit groep 1 t/m 
3 waren namelijk erg aandachtig aan het luisteren en  
kijken naar deze mooie zelfgemaakte prentenboeken. 
Ook het inzetten van meer activerende werkvormen versterkt de intrinsieke 
motivatie omdat dit dichter bij de kinderen ligt dan een groot deel van de 
dag te moeten stil zitten.  

Zo heeft groep 4, tijdens de sinterklaasperiode, het cadeautjesspel 
gedaan. Op elk cadeautje stond een som en die moest in de juiste 
schoorsteen. Rekenen en bewegen in één.  
De leerkrachten en de leerlingen zijn erg gemotiveerd om op deze 
manier te werken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Groep 6/7 
In de afgelopen drie weken werkten kinderen aan de voorbereidingen van de aardrijkskunde 
presentaties. In tweetallen zijn zij bezig geweest met het thema Waterland. Ze hebben 
bijvoorbeeld de Rijn, zomer en winterdijk, de riviermonding en nog veel meer behandeld. Als 
afsluiting van de presentatie hebben de leerlingen hele mooie kahoot quizzen gemaakt, die 
met enthousiasme werd ingevuld. 
 

         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bij de TSO 
 
De tweede helft van het schooljaar is weer van start gegaan. Een aantal nieuwe kindjes bij de 
overblijf, altijd leuk! Ze hebben hun plek inmiddels gevonden en kletsen gezellig mee.  
 
We krijgen wel eens de vraag of we de ouders niet via een bericht 
op de app kunnen laten weten dat de overblijfkaart van hun kind 
vol is. Niet alle kinderen nemen de volle kaart blijkbaar mee of 
laten thuis weten dat ze een volle kaart hebben meegekregen. Het 
is voor ons echter niet te doen om alle ouders apart een berichtje 
hierover te sturen. De jongste kinderen krijgen de volle kaart mee 
en doen ze waar wij bij staan in de tas. Oudere kinderen krijgen 
zelf de verantwoordelijkheid. Misschien is het handig om zelf ook 
in de agenda bij te houden wanneer uw kind overblijft, dan weet u 
ook wanneer u ongeveer een volle kaart kunt terug verwachten. 
 
Wilt u ook even nakijken of de namen nog goed op de bekers en bakjes te lezen zijn? Wij 
zetten alle bakjes en bekers voor het overblijven gesorteerd bij elkaar. De kinderen kunnen 
dan makkelijk hun beker en bakje pakken en dat scheelt een hoop gezoek.  
 
Op vrijdagmiddag is er meer plek en meer rust om alleen of met een 

groepje iets te doen. Vlak voor Sinterklaas 
hebben de kinderen samen met de 
overblijfjuffen gezellig een spelletje 
Weerwolven gedaan en laatst hebben de 
kinderen de tafel vol gelegd met 
dominosteentjes. Natuurlijk hebben de 
kinderen de steentjes ook om laten vallen! 
 

 
 
Een enkele keer, als de kinderen van de Schatgraver niet op school zijn, mogen de kleuters 
tijdens het spelen naar de andere kant van het schoolplein en 
soms ook naar het klimtoestel op het veld. Leuk om te zien hoe 
ze dan steeds weer nieuwe dingen ontdekken! Ze vinden het 
vaak heel wat dat ze bij de grotere kinderen mogen spelen!   
 
 
 



 

 

Bericht uit Uganda 
 
Een tijd geleden hebben wij een sponsorloop gehouden voor Uganda. Gloria is 1 van de 
kinderen die dankzij ons geld nu een opleiding tot zuster volgt. Wat leuk om te horen! 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Wijkboerderij de Schellerhoeve 
 

 
 



 

 

Sport van de maand februari Rugby en Basketbal 
 

 
 

 


