NIEUWSBRIEF MAART 2021

AGENDA

AGENDA

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

1 april

Paasfeest

2 april

Goede Vrijdag;

Het was en is een bewogen periode op De Marshof.

kinderen vrij

De corona houdt ons in de ban, maar langzaamaan vullen de

5 april

2de paasdag;
kinderen vrij

klassen zich weer.
Alle leerkrachten hebben zich laten testen en zijn gelukkig
negatief, afgezien van de leerkracht van groep 7. Klachten bij
besmette kinderen vallen gelukkig erg mee en er zijn regelmatig

WIST U DAT.....

ook geheel geen klachten. Dat maakt het ook weer ingewikkeld

Er nieuw zand in de zandbak zit

om alles voor te zijn.

U uw kind niet in een
huishouden moet laten spelen
waarbij kinderen getest worden
en waar nog geen uitslag
bekend is of waar men de 10
dagen thuisblijven regel in acht
neemt?

Bedankt voor jullie medewerking, betrokkenheid en support de

We aan het kijken zijn of we een
paar webcams kunnen
aanschaffen zodat thuis zitters
beter betrokken kunnen worden
bij de les?

Yvette van Haastrecht

afgelopen dagen.
Deze nieuwsbrief vullen we verder met vrolijk en leuk nieuws.
Met hartelijke groet,

OFFICIEEL EEN GEZONDE SCHOOL!

VERJAARDAGEN

Dat moest gevierd worden!
Maandag 8 maart om 11.30 uur gingen de leerlingen op het plein
een

korte

work-out

doen

samen

met

onze

gymjuf

van

1 april

Elin

MH 1

5 april

Hugo

MH 6

Ivan

MH 2

7 april

Nyne

MH 2

8 april

Marino

MH 8

Daan

MH 5

sportservice Zwolle en hoe leuk! Zwolfje van Pec Zwolle deed ook
mee!
Op de gevel van onze school hangt nu het logo Gezonde School.
Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een
gezonde school is!

11 april

17 maart werd de gymzaal als stemlokaal
GYMZAAL IS
STEMLOKAAL

gebruikt. Dat betekende niet dat de
gymlessen niet doorgingen.
Gewoon lekker buiten gymen!

Raychenall MH 3/4
Norah

MH 6

Kim

MH 3/4

17 april

Florian

MH 5

24 april

Henk-Jan

MH 5

Wouter

MH 5

Sophie

MH 7

28 april

Abdoulie

MH 5

30 april

Marit

MH 8

SPORT IN BEELD

sport beweeg en beleef!
SportService Zwolle wil in samenwerking met de Zwolseverenigingen
een sport uitlichten; sport in beeld! Tijdens een periode van 4 weken
staat

er

een

sport

centraal

waarbij

er

in

de

eerste

les

bewegingsonderwijs door de buurtsportcoach een les wordt gegeven,
gericht op de sport. In de volgende weken in deze periode kunnen de
kinderen uit de wijk kennis maken met de sport op de vereniging,
waarbij ze deelnemen aan de reguliere trainingen van de vereniging.
Op deze manier kunnen we de verenigingen misschien helpen met
nieuwe jeugdleden en kinderen helpen met een leuke nieuwesport.
Sport in beeld april: Honk- en softbal
Denk jij er al langer aan om te gaan honk- en softballen, ben je
benieuwd hoe een training er uit ziet, of ben jij na de les van de
buurtsportcoach zo enthousiast geworden en weet je zeker dat honken softbal helemaal jouw sport is? Dan kan je op woensdag 7, 14 &21
april meetrainen bij Blue Hawks.
Datum: 7, 14 & 21 april 2021
Locatie: Sportpark de Peterskamp,
Bellinistraat 45, Zwolle (BlueHawks)
Tijd:

17:00u - 18:00u (6 t/m 10 jaar)
18.00u - 19.00u (11 en 12 jaar)

Sport in beeld april: Voetbal
Denk jij er al langer aan om te gaan voetballen, ben je benieuwd hoe
een training er uit ziet, of ben jij na de les van de buurtsportcoach zo
enthousiast geworden en weet je zeker dat voetbal helemaal jouw
sport is? Dan kan je op woensdag 7, 14 &21 april meetrainen bij SV
Zwolle.
Datum:
Locatie:
Tijd:

7, 14 & 21 april 2021
Sportpark de Marslanden,
Hyacinthstraat 66 in Zwolle (SV Zwolle)
16:00u - 17:00u (6 t/m 12 jaar)

Aanmelden via sportservicezwolle.nl/sportkalender, de QR-code op
de flyer (zie bijlage) of vraag de buurtsportcoach!

Met sportieve groet,
Erica ManenschijnBuurtsportcoach Zwolle Zuid

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

PAASSFEER

PAASFEEST OP DE MARSHOF

Donderdag 1 april
Op donderdag 1 april vieren we vanaf ca 11 uur,

samen met de

IN DE SCHOOL

kinderen een gezellig paasfeest. In tegenstelling tot andere jaren
organiseren we dit jaar geen paasontbijt, maar een paaslunch!
Deze feestelijke paaslunch wordt door ons als school verzorgd. Wilt u
wel uw kind deze dag een bord, beker en bestek meegeven, graag
voorzien van naam, in een tas voorzien van naam?
Omdat we deze dag ook in elke klas een eiertik-wedstrijd organiseren,
willen we u vragen om uw kind een hard gekookt, versierd ei mee te
geven, deze eieren zijn dus niet voor consumptie.
Na de lunch en de lunchpauze zal er in iedere groep een gezellige
middag zijn met spelletjes en/of knutsels die allemaal in het teken van
Pasen staan.
Iedere groep blijft in zijn eigen lokaal, er worden geen groepen gemixt.
De paascommissie.
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