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KALENDER 

05/03 t/m 23/03: 

Ontwikkelgesprekken 

29/03: Cultuurdag 

30/03 t/m 03/04: Paasvakantie 

03/04: Studiedag, kinderen 

vrij! 

06/04: Volgende nieuwsbrief 

 

ADRES 

OBS De Marshof 

Tichelmeesterlaan 45 

8014 LA Zwolle 

NIEUWSBRIEF 
NUMMER 12, 23 MAART 2018 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Dit is mijn derde week na de voorjaarsvakantie op De 

Marshof.  Weken waarin ik al veel heb kunnen zien en ervaren. 

Wervelende optredens, leerlingen in ontwikkeling, een 

cultuurdag, oudergesprekken, sportieve leerlingen…..en nog 

veel meer. Tevens heb ik mijn kantoor wat gezelliger ingericht en 

is het een prettige ruimte geworden om mensen te ontvangen. 

Steeds vaker komen er kinderen langs die even contact zoeken en 

ook ouders weten mij te vinden. Erg fijn! Toen ik deze week een 

oproep deed om de schoolvoetbalkleding te wassen, kreeg ik 

enorm veel reacties. Wat een betrokkenheid! Eigenlijk was het 

jammer dat we maar vier was tassen hadden 😉. Ik hoop dat die 

betrokkenheid zo groot blijft. Elkaar helpen en de verbinding 

blijven zoeken, vind ik enorm belangrijk. Ik wens u een fijn 

weekend en ook al duurt het nog een weekje…….ook alvast een 

heel fijn paasweekend toegewenst.  

 

Met hartelijke groet,  

Yvette van Haastrecht 

  

 

VOORSCHOOLSE OPVANG 

Zoals u weet is De Marshof hard bezig om een voorschoolse opvang gerealiseerd te krijgen. Het is 

lastig hier vrijwilligers voor te vinden. We zijn via verschillende netwerken bezig. Lukt het ons niet het 

zelf te organiseren dan gaat onze samenwerkingspartner Doomijn daarbij helpen. Er zal in ieder geval 

met ingang van het nieuwe schooljaar een voorschoolse opvang worden gestart. 
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In het begin van het jaar hebben we geïnventariseerd hoeveel kinderen gebruik zouden willen maken 

van voorschoolse opvang. Wij kwamen toen op de volgende aantallen:                                                           

maandag: 2 kinderen                                                                                                                                                                    

dinsdag: 7 kinderen                                                                                                                                                     

woensdag: 2 kinderen                                                                                                                                                

donderdag: 8 kinderen                                                                                                                                                

vrijdag: 3 kinderen 

 

Mocht u destijds niet gereageerd hebben, maar nu toch 

denken: “ik wil er toch ook gebruik van gaan maken tegen 

die tijd” dan zou ik dat erg fijn vinden om te weten. Hoe meer 

animo, hoe eerder we het kunnen realiseren. Graag even 

doorgeven aan Yvette van Haastrecht 

(y.vanhaastrecht@ooz.nl of directie-marshof@ooz.nl) en 

Doomijn via 038-421521 (klantenservice van Doomijn). 

 

Meer informatie kunt u lezen op de website, onder het kopje 

nieuws.  

 

INFORMATIEOCHTEND KINDERCOACH 

Carla Dusseljee is kindercoach en partner binnen onze brede school. Zij heeft in ons gebouw 

praktijkruimte en verzorgt zeer interessante informatieochtenden voor u, ouders. Binnenkort is er weer 

zo'n informatieochtend:  

 

Informatieochtend: woensdagochtend 28 maart 2018  

Tijd: 8.30 uur – 10.00 uur  

Waar: personeelskamer Marshof  

Onderling ervaringen delen is het belangrijkste!  

 

Hieronder nog enige informatie over Carla en haar werk:  

Sinds 2011 werk ik als kindercoach.  Ik coach kinderen samen met de ouders. Ik geef handvatten om 

samen de problemen op te lossen. Kinderen help ik met de zoektocht: wat heb je nodig om dit 

probleem aan te pakken? Soms heeft het kind niet in de gaten dat het niet zo lekker gaat. Dan help ik 

ouders graag met de vraag: hoe ga je om met de zorgen rondom je kind? Ik coach met het doel: hoe 

krijg je meer grip op de situatie en om de band tussen ouder(s) en kind te versterken. Ontwikkeling 

gaat in mijn ogen samen met ‘probleempjes’. Geen weerstand, geen ontwikkeling! Maar wat zijn dan 

‘gewone’ weerstanden en wanneer moet je je als ouder(s) zorgen gaan maken? Dit is waar ik mij in mijn 

praktijk mee bezig houdt. Ik help kinderen en ouders als de sociaal-emotionele problemen te groot 

worden en de ontwikkeling in de weg gaan staan. Dit kan zich uiten in het volgende: leerproblemen, 

gedragsproblemen, vermoeidheid, heftige emoties of niet lekker in je vel zitten. Vaak kom ik 

voorbeelden tegen van kinderen die ‘scheef’ gaan in hun ontwikkeling.  Ze blinken uit in een 

onderdeel (hoofd: cognitief, handen: sportief/creatief/muzikaal, of hart: emotioneel) en op andere 

gebieden groeien ze minder snel. Hier weten ze zich geen raad mee. Ik doe dit in kortlopende 

trajecten, waarin we een probleem aanpakken. Voor informatie kijk op: 

www.carladusseljeekindercoach.nl   of mail naar: info@carladusseljee.nl of bel: 06-14942782 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OEGANDA 

Vorig jaar is er geld gedoneerd aan directeur Johnbosco. Hij is in Oeganda zijn eigen school gestart. 

Mede dankzij uw bijdrage is er inmiddels gestart met de bouw van de school.  

 

      

 

 

 

 

SCHOOLVOETBAL 

Wij kijken terug op een sportief en succesvol schoolvoetbaltoernooi. De jongens van groep 7/8 hebben 

de halve finale behaald. De meiden van groep 7/8 hebben 2 keer gelijk gespeeld en een keer 

verloren. De jongens van groep 5/6 zijn kampioen. Iedereen heeft leuk en sportief gespeeld. Wij zijn 

trots op de teams van de Marshof.  


