
De juf/ meester mag nog vaker optreden als een leerling bang is

voor andere kinderen

De juf/ meester moet er iets van zeggen als andere kinderen aan

spullen van een ander zitten

De juf/ meester helpt een kind er iets van te zeggen als een ander

vervelend doet

Ik heb vrienden/ vriendinnen in de klas

Kinderen houden zich aan de regels tegen pesten

Mijn juf/ meester treedt op als er kinderen gepest worden

Mijn juf/ meester laat ruzies uitpraten

Mijn juf/ meester treedt op als kinderen mij expres pijn doen

Ik voel me veilig in de groep, in de school en op het schoolplein

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Voor volgende week staat er een studiedag en een bezoek aan

Dinoland op de planning. hopelijk hebben we net zo mooi weer als

deze week! 

Sociale veiligheidslijst
Onlangs heb ik u gevraagd de sociale veiligheid vragenlijst in te vullen.

Dit heb ik gedaan onder de leerlingen van de groepen 5 t/m 8, ouders

en medewerkers. Ik had u hier nog een terugkoppeling van beloofd.

Alle rapporten hadden voldoende respondenten zodat de rapporten

als betrouwbaar beschouwd kunnen worden.

De rapporten bevestigen wat de inspectie ook al noemde. Het

pedagogisch klimaat is goed op de Marshof. Je veilig voelen op een

school is een voorwaarde om tot leren te komen. Zijn er hier op school

dan nooit conflicten? Natuurlijk wel, in elke groep gebeuren er weleens

dingen die niet fijn zijn. De manier hoe je hier als school mee omgaat is

dan erg belangrijk. Hiervoor zetten wij de kanjertraining in en gaan het

gesprek aan met het kind. 

Er kwamen wel enkele verbeterpunten naar voren waar wij het als

team samen over gaan hebben en waar we extra alert op zullen zijn:

Deze verbeterpunten zijn:

De sterke punten zijn:
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Studiedag;
kinderen vrij

Groep 1 t/m 7 
+ groep 8! 

naar
DINOLAND!

Het schoolfruit is voor
dit schooljaar   

Voor volgend jaar gaan we ons
weer inschrijven en hopen
natuurlijk ingeloot te worden!
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PLAYING  FOR
SUCCESS
Hallo toekomstige
Playing for Success-er!

Groep 6, 7 en 8 opgelet!
Ben jij ook weleens onzeker? Vind
je het lastig om contact te maken
met andere kinderen? 
Wil je graag je concentratie
verbeteren? Of wil je graag leren
samenwerken?
Wij willen je laten weten dat je
hier niet alleen in staat, en dat wij
jou hier graag mee willen helpen.
Neem contact op met je
juf/meester en meld je aan voor
Playing for Success, waar we
samen gaan werken aan het
bereiken van jouw persoonlijke
leerdoelen door middel van een
WOW-factor.’’ Dit alles wordt
gratis aangeboden door Vivente,
Catent en OOZ.

Playing for Success vindt na
schooltijd (di/wo/do) plaats in het
PEC Zwolle stadion en het duurt
rond de 12 weken.

Mochten je ouders meer willen
weten dan kunnen ze ook
rechtstreeks contact opnemen
met Playing for Success en vragen
naar: 
Harold van Bremen 
tel.06-30362080
(h.vanbremen@playingforsuccess
.nl) of 
Dion Reijnen tel. 06-20471806
(d.reijnen@playingforsuccess.nl )
 

De groepsindelingen voor het komende schooljaar zijn bekend. 

Zie de bijlage.
Dit jaar en het komende schooljaar zitten we wat ruimer in ons budget

vanwege de extra middelen die de overheid aan de scholen heeft

gegeven. Het is goed om ons te realiseren dat dit geen blijvende situatie

is. Maar voor nu gaan we hier zeker goed gebruik van maken.

Het is ontzettend fijn en een luxe dat we direct kunnen starten met twee

kleine kleutergroepen. Dit betekent echter wel dat er een verdeling

gemaakt moet gaan worden. De ouders van de leerlingen van de

groepen 1 en 2 krijgen hier een aparte mail over.

Volgend schooljaar gaan de groepen 1 t/m 4 op de woensdag en vrijdag

tot 12.30 uur naar school i.p.v. tot 11.45 uur. De groepen 5 t/m 8 zijn net

zoals voorgaande jaren woensdag ook om 12.30 uur vrij en op de

vrijdag (net zoals alle andere lange dagen) om 14.45 uur.

Hartelijke groet,

Yvette van Haastrecht
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Wanneer u bent gescheiden of de scheiding is in gang gezet, is het mogelijk uw kind mee te laten

doen aan KIES.

KIES biedt uw kind een unieke kans om op school, samen met andere kinderen te onderzoeken hoe

het is om gescheiden ouders te hebben. Een plek waar je als kind even geen rekening hoeft te

houden met je ouders. Bij KIES gaat het om het kind. 

Kinderen kiezen niet voor een scheiding van hun ouders, het overkomt ze. Kinderen hebben het

nodig hun weg te vinden in de veranderingen die de scheiding met zich meebrengt. 

Dat is niet altijd even gemakkelijk. Vaak voelen kinderen onzekerheden zoals:

-Moet ik verhuizen?

-Krijg ik nieuwe vrienden in de nieuwe buurt ?

-Wat moet ik doen als papa en mama steeds ruzie maken?

-Wanneer zie ik papa of mama weer?

-Moet de hond ook weg?

-Ik moet zo wennen aan de nieuwe partner van….                                                

-Wie helpt mij?

-Ik kan maar niet wennen aan het wisselen.

KIES helpt kinderen de scheiding beter te leren begrijpen, een plek te geven en een manier te

vinden om hier mee om te gaan. Uit onderzoek is gebleken dat KIES kan helpen bij het verwerken

van de scheiding en dat het contact met de ouders hierover verbetert. 

Het programma bestaat uit 8 bijeenkomsten van een uur voor de kinderen, voorafgaand met een

informatiebijeenkomst en afsluitend met een evaluatiebijeenkomst voor de ouders.

Bij de spel- en praatgroep KIES krijgen kinderen, onder begeleiding van twee KIES-coaches, de

gelegenheid hun ervaringen, onzekerheden en gevoelens te delen in een lotgenotengroep. Bij Kies

wordt gewerkt met gesprek, spel en creatieve werkvormen.

De bijeenkomsten zijn onder schooltijd op school.

Is uw belangstelling gewekt dan kunt u voor meer informatie terecht bij de Intern Begeleider,

(Marjon Tigchelaar) van uw school (m.tigchelaar@ooz.nl). Het is ook mogelijk om contact op te

nemen met een van ons. Wanneer wij iets voor u en uw kind kunnen betekenen horen we dat graag.

Met vriendelijke groeten,

Joke Wassenaar                   Noor van Vliet            Mascha Schram        

Cathy Terlouw                     Danielle Bakker                               

Karina van de Starre           Alet Lummen             

 

KIES  komt  graag  weer  op  school  

KIES is een preventief spel- en praatprogramma voor kinderen die een
echtscheiding van hun ouders hebben meegemaakt of gaan mee maken.
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Wie zijn de vertegenwoordigers van de Stichting Beheer Oudergelden?
Zoals u wellicht weet , heeft de Marshof net als alle andere basisscholen

een Stichting Beheer Oudergelden (SBO). De moeder van Feline (groep 5),

de vader van Tess (groep 5) en Floor (groep 7) en vader van Sebastiaan

(groep 3) en Florian (groep 5) vertegenwoordigen deze Stichting namens

de ouders van de leerlingen van de Marshof.

Wat zijn de oudergelden?
Als Stichting dragen we zorg voor de oudergelden van de school. Denk aan

de bijdrage voor bijvoorbeeld schoolreisjes maar ook voor andere

activiteiten los van het onderwijs. Deel van deze gelden worden door ons

als ouders betaald en een ander deel komt uit een potje van de gemeente

Zwolle. Eerder ‘verdiende’ de school dat met het ophalen van oud papier.

Deze vergoeding ontvangt de stichting ook voor het schooljaar 2021 –

2022. Daarna vervalt deze vergoeding vanuit de gemeente. Hiervoor in de

plaats komt een bijdrage vanuit de gemeente voor activiteiten zoals een

rommelmarkt, inzamelpunt van elektrisch afval, een repaircafé, een park

afvalvrij houden etc..

Momenteel zijn we als huidige stichting bezig met de nalatenschap van de

vorige penningmeester. De oud-penningmeester heeft geld ontvreemd van

de SBO. De oud penningmeester is daarvoor schuldig verklaard door de

rechtbank. De stichting doet er nu alles aan om dat geld terug te vorderen

zodat we dat weer kunnen besteden aan de leerlingen van onze school.

Waaraan worden de oudergelden aan besteedt?
Ons uitgangspunt is dat de gelden besteed worden aan de leerlingen. De

Stichting zorgt ervoor (naast de betaling van de schoolreisjes) dat

activiteiten voor bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst en Pasen betaald worden.

Ook het sport/ feest spektakel op woensdag 7 juli bij SVI wordt door de

Stichting betaald. Ook heeft de Stichting ouderbijdragen dit jaar een grote

bijdrage gegeven aan de uitbreiding van de leesboekcollectie van de

school en de aanschaf van nieuwe T-shirts.

Wordt voor volgend schooljaar een ouderbijdrage gevraagd?
Normaliter wordt er op een basisschool een ouderbijdrage gevraagd voor

bijzondere uitgaven naast het schoolreisje. De afgelopen jaren hebben we

dat ook niet hoeven doen omdat we tot op heden een vergoeding vanuit

de gemeente hadden waaruit we dit konden betalen.

Op dit moment is niet bekend of vanaf het schooljaar 2022 - 2023 de

gemeente een bijdrage doet en hoe hoog de bijdrage wordt. Dit kan

betekenen dat vanaf het schooljaar 2022 – 2023 een ouderbijdrage

gevraagd gaat worden. We houden u daarom op de hoogte!

Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan kunt u deze richten aan

Yvette.

STICHTING  BEHEER  OUDERGELDEN

VERJAARDAGEN

Juna

Stijn

Jason

Tim

Jelmer

Aricia

 MH 3/4

 MH 1

 MH 3/4

 MH 5

 MH 2

 MH 7
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