
AGENDA
Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Deze week wordt het welbevinden van de kinderen op de Marshof

getoetst. Er zijn vragenlijsten uitgezet onder alle ouders en

medewerkers en leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Tevens heb ik met

enkele kinderen van de kinderraad een gesprek gevoerd over hoe zij de

school beleven. Waardevolle gesprekken zijn dat. Hieronder leest u hier

meer over. Gistermiddag hebben wij een studiemiddag gehad met het

team. Wij hebben het gehad over de formatie van volgend jaar, het

analyseren van toetsgegevens en het gebruik van de zelfstandig werk

kaarten. Een zinvolle middag waarbij er mooie inhoudelijke gesprekken

zijn gevoerd en we tijd tekortkwamen. Woensdag 16 juni staat er op

een woensdag nog een hele studiedag gepland en gaan we hier verder

mee. Tevens bespreken we dan de toetsgegevens van de laatste

toetsperiode (31 mei t/m 11 juni). Op dit moment zijn wij in afwachting

van de CITO scores van de eindtoets van groep 8. We hadden verwacht

maandag de uitslag te krijgen maar er komt een aanpassing op de

normering. Vandaar dat de uitslag later is dan verwacht. Zo gauw de

formatie definitief is voor het komende schooljaar zal ik het met u

delen. Ik hoop dat dit in de volgende nieuwsbrief van 10 juni lukt.

Met hartelijke groet,

Yvette van Haastrecht
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Hallo allemaal, ik zal mezelf als de nieuwe
conciërge van De Marshof even
voorstellen!
Mijn naam is Patrick van der Sligte,
woonachtig met mijn vrouw en twee
zoons van 6 en 8 in ons prachtige Zwolle. 
Mijn roots liggen in Lemelerveld waar ik
geboren ben en 27 jaar met veel plezier
heb gewoond. Inmiddels woon ik alweer
21 jaar in Zwolle. 
Ik ben vroeger werkzaam geweest als
banketbakker. Inmiddels werk ik alweer
een paar jaar met veel plezier als
conciërge op de Montessorischool in
Zwolle en Nieuwebrug in Ommen.  
Vanwege de corona zullen we elkaar 
misschien eerst wat minder zien en 
spreken maar ik hoop dat dat snel gaat 
veranderen en dat ik jullie beter leer
kennen. 

Ik heb er in ieder geval heel veel zin in! 

EVEN  VOORSTELLEN . . .
De nieuwe conciërge Inmiddels is de BSO (buiten-

schoolse opvang) weer van
start gegaan. De voorschoolse
opvang (VSO) nog niet. 
Wij willen het echter wel weer
opstarten. 
Graag willen wij inventariseren
welke ouders hier gebruik van
willen gaan maken. Zowel nog
voor dit schooljaar als volgend
schooljaar.  Zou u bij interesse
een mail willen sturen naar
y.vanhaastrecht@ooz.nl?

Er is voorschoolse opvang op
maandag, dinsdag en donder-
dag van 7.30 tot 8.30 uur. We
werken met strippenkaarten.
De kosten zijn 3,50 per keer.

TSO

ZIEK/ABSENT  MELDEN

VIA DE  SCHOOLAPP
Vanaf de meivakantie is het ook
mogelijk om via de schoolapp uw
kind absent te melden. U ziet op het
startscherm van de SchoolApp de
button absentie melden, daarna
volgt de mogelijkheid via een
duidelijk invulscherm het kind ziek te
melden.



Heel fijn dat er een kinderraad is en dat je mee mag denken. Er wordt ook echt wat mee gedaan.
Wij vinden het leuk dat we samenwerken en nu zelf dingen kunnen presenteren en uitzoeken.
Nu hebben we bijvoorbeeld ook natuur presentaties in groep 6 en dat is erg leuk. In groep 7
hebben we het menselijk lichaam met organen op ware grootte getekend.
De samenwerking met juffen en meesters is fijn. Ook al is het niet je eigen juf of meester.
Iedereen kent je en je kan ze altijd vragen stellen.
Er is veel ruimte op het schoolplein om te spelen, dat is heerlijk!
De uitleg voor kinderen is duidelijk. Er wordt niet te moeilijke taal gebruikt. Er wordt rekening
gehouden met alle leerlingen. 
Ik vind de school fijn. Als het leren makkelijk voor je is, krijg je extra leerstof in en is het moeilijk
dan krijg je extra hulp buiten of in de klas. 
De plus en Cnopius kinderen worden geholpen met de planning van hun werk en er wordt goed
met ze meegedacht.
Superleuk dat we cultuurdagen hebben, dat hebben bijna geen andere scholen. 
Laatst ging groep 8 met juf Chanouk naar buiten om met stoepkrijt breuken in cirkels uit te
rekenen. Zo leer je op een leuke en leerzame manier. 
Juf Yvette zit niet alleen maar in haar kantoor maar doet ook leuke dingen met de kinderen zoals
de kinderraad vergaderingen en ging zich laatst verkleden bij de opening van de
kinderboekenweek.
Er zijn heel veel nieuwe boeken op school bij gekomen en er komt volgend schooljaar een echte
uitleenbibliotheek op school net zoals bij de echte bibliotheek in het winkelcentrum.
He nieuwe schoolplein (kant kleuterplein) daar zitten wij nu met groep 5 en daar kunnen we heel
leuk spelen. Er zijn allemaal looproutes.
Groep 5 is blij met de buitenspel bak. De meiden gaan wel eens springtouwen en de jongens
houden van de bal en gaan daarmee voetballen en doen daar baltikkertje mee.

Het gescheiden moeten spelen op het schoolplein. Hopelijk wordt dat snel weer anders.
Ik vind normaal werken soms saai want dan ga ik naar buiten kijken. Maar gelukkig hebben we
ook leuke lessen bijvoorbeeld nu de lessen over de tweede wereldoorlog. Juf kan er zo mooi
over vertellen. Dat is heel interessant.

Vorig jaar is er een vragenlijst afgenomen onder de leerlingen van de groepen 5 t/m 8.
Daarbij werd aangegeven dat school soms ook wel wat saai is. Er zijn nu mooie plannen voor
volgend schooljaar om meer projectmatig aan de slag te gaan. Hier heeft de school een subsidie
voor gekregen. 

Wat is fijn?

Wat vinden we minder fijn:

Nog even een idee:
Elk jaar een sponsorloop zou ik leuk vinden. De opbrengst kan dan aan een goed doel geschonken
worden, maar het zou ook leuk zijn als kinderen het geld zelf zouden mogen houden, als je
bijvoorbeeld heel hard gelopen hebt. 

WAT  VINDEN  JULLIE?
Een gesprek met enkele kinderen van de kinderraad over De Marshof



De meeste ouders zullen de GGD vooral koppelen aan alle perikelen

rondom het testen en vaccineren in het kader van het bestrijden van

het corona-virus. Toch gaat ook ons werk binnen de GGD -

Jeugdgezondheidszorg door, wat betekent dat wij onze vaste

contactmomenten, voor zover mogelijk, vaak telefonisch invullen. De

gezondheidsonderzoeken in groep 2, waarbij ook altijd gehoortest en

ogentest worden gedaan, vinden tijdelijk plaats op het

consultatiebureau. De gezondheidsonderzoeken in groep 7 doen we nu

telefonisch naar aanleiding van een door u ingevulde vragenlijst. We

proberen ondanks de opgelegde beperkingen in fysiek contact toch ook

laagdrempelig beschikbaar te zijn voor vragen. Waar nodig kan van de

strikte richtlijnen worden afgeweken. 

U kunt mij als jeugdverpleegkundige benaderen als er vragen zijn over

bijvoorbeeld zindelijkheid, slapen, game-gedrag, groei,

puberteitsontwikkeling, voeding, etc. We kunnen dan samen bekijken of

we de vraag telefonisch of in een bezoek kunnen bespreken.

Het werken in corona-tijd vraagt van ons allen flexibiliteit. Ik ben onder

de indruk van hoe leerkrachten en ouders zich hierin aanpassen. Wat

wordt er een hoop werk verzet. En natuurlijk vraagt dat meer energie

dan we normaal gewend zijn. Ik hoop dat jullie als gezinnen goed door

de corona-tijd heenkomen en wens iedereen veel geduld, kracht en

wijsheid toe.

Marjan Dijkstra

Jeugdverpleegkundige GGD IJsselland

06-46885092

m.dijkstra@ggdijsselland.nl
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