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KALENDER 

05/03 t/m 23/03: 

Ontwikkelgesprekken 

15/03: Marshof got talent 

21/03: Schoolvoetbaltoernooi 

groep 5 t/m 8 

22/03: Klassenshow groep 6 

23/03: Volgende nieuwsbrief 

29/03: Cultuurdag 

30/03 t/m 03/04: Paasvakantie 

03/04: Studiedag, kinderen 

vrij! 

 

ADRES 

OBS De Marshof 

Tichelmeesterlaan 45 

8014 LA Zwolle 

NIEUWSBRIEF 
NUMMER 11, 9 MAART 2018 

CULTUURDAG 28 FEBRUARI 

Onze cultuurdag ging over Annie M.G. Schmidt. Op vrijdag was er 

een musical met goede spelers! Maar er was nog meer te doen. 

Zoals het binnenste van de aarde tekenen. Of een gedicht maken 

en je moest daarbij een tekening maken van Dikkertje Dap. Maar 

even terug naar de musical. Bij de musical waren er beroemde 

liedjes en rijmpjes. Deze werden gezongen en vertelt door man 

en muis (het waren gelukkig wel gewoon mensen) en in het 

midden van de musical werden er mensen uit het publiek gehaald 

om eventjes de beren te spelen voor een liedje. Maar wat ook nog 

gebeurde was gooien met spullen in het publiek zoals een 

pantoffel of hoed! En je had een soort van werkblad over Annie 

m.g. Schmidt daarin moest je bijv. een kijkopdracht doen over de 

musical. En er waren ook in dat werkboekje spelletjes en 

tekeningen. Aan het eind van de musical hadden de toneelspelers 

ons belooft dat we een hartjes 

snoepje zouden krijgen. Het 

ging over alles en nog wat, maar 

er was een ding waarbij alles 

hetzelfde was en dat was dat 

alles wat de toneelspelers 

deden over Annie mg Schmidt 

ging!  

 

Groetjes Noah en Fleur 

Groep 5-7 
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OVERBLIJF 

Mocht uw kind op een overblijf dag ziek zijn en niet naar school komen dan zou het fijn zijn als u hem of 

haar ook even afmeldt bij de overblijfouders. Dit kan door een bericht in te spreken op de voicemail of door 

een app of sms te sturen. Het telefoonnummer is 06-41819400. Vermeldt dan duidelijk de naam en groep van 

uw kind. Wilt u één van de overblijfkrachten spreken dan kunt u tussen 11.45 en 12.50 uur contact opnemen 

via bovengenoemd telefoonnummer. 
 

OPEN DAG DE MARSHOF WOENSDAG 28 MAART 

Op woensdag 28 maart is het open dag op de  

Marshof. U bent van harte welkom om een 

kijkje te komen nemen op onze school. U bent 

welkom van 9.00 uur t/m 11.30 uur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONALE VOORLEESWEDSTRIJD KAMPEN 

 

Gisteren was in Kampen de regionale 

voorleeswedstijd. Marleen Rozema deed daar haar 

uiterste best om weer uitgekozen te worden om naar 

de volgende fase te mogen doorgaan.  

Het was spannend omdat je van tevoren niet wist of je 

aan de beurt was. Na elke voorlees beurt werd er weer 

een lootje getrokken wie de volgende deelnemer was. 

Ondanks haar inzet is het niet gelukt om verder te 

komen, maar Marleen is wel heel tevreden over haar optreden. 

“Ik heb mijn best gedaan. Meer kon ik niet.” 

 

      


