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KALENDER 

27/04 t/m 13/05: Meivakantie 

15/05: Schoolreis  

             groep 1 t/m 6 

17/05: Klassenshow groep 4/5 

18/05: Oudergym groep 1/2 

29/05: Schoolfotograaf 

30/05: Staking, leerlingen 

vrij! 

 

ADRES 

OBS De Marshof 

Tichelmeesterlaan 45 

8014 LA Zwolle 

NIEUWSBRIEF 
NUMMER 14, 20 APRIL 2018 

 

 
Beste ouder(s)/ verzorger(s) 

 

Het mooie weer is eindelijk gekomen. De kinderen komen alweer 

in T-shirts en korte broeken naar school en iedereen gaat weer 

graag naar buiten. Wij hebben heerlijk van het weer genoten 

tijdens onze ROVA opschoondag. De buurt is goed onder handen 

genomen door veel enthousiaste leerlingen. Tevens hebben we 

genoten van de koningspelen en alle sportiviteit hier om heen. 

Veel dank aan alle ouders die dit mede mogelijk hebben 

gemaakt. Ook zijn de voorbereidingen voor de avondvierdaagse 

alweer van start gegaan door enkele ouders. Erg fijn! Nog een 

weekje en dan is het alweer Meivakantie. Daarna komt de tijd van 

schoolreisjes en kamp. Ook zal er in Mei weer een stakingsdag 

plaats vinden. Hierover krijgt u een aparte mail. Via deze weg wil 

ik alvast iedereen een goede meivakantie toewensen met hopelijk 

net zulk lekker weer als deze week. 

 

Me hartelijke groet, 

Yvette van Haastrecht 

STAKING WOENSDAG 30 MEI 

Op woensdag 30 mei staken de leerkrachten van de Marshof. De 

provincies Overijssel en Gelderland nemen het stokje over tijdens 

de estafettestaking van het primair onderwijs. Houdt u er rekening 

mee dat er deze dag geen school is en u zelf voor opvang moet 

zorgen. Een toelichtende brief wordt per mail gestuurd. 
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HULP 

Zijn er ouders die Bert een keer willen helpen met het in elkaar zetten van een picknicktafel? De tafel is 

erg zwaar en deze verplaatsen en in elkaar zetten lukt Bert niet alleen. Een paar extra handen zouden 

welkom zijn. U kunt zich melden bij Bert. Mailen mag ook naar a.buisman@ooz.nl.  

INFORMATIE 

Informatie over projecten of aankomende activiteiten komen niet meer op de deuren of ramen van de 

school te hangen maar op de prikborden in de midden- en bovenbouw hal. Wij zullen ervoor zorgen 

dat de informatie op de prikborden actueel is. Loop hier dus regelmatig eens langs. 

ZIEK 

Via deze weg willen wij u vragen om zieke kinderen ook af te melden bij de tussen schoolse opvang, 

logopedie en fysiotherapie. Wanneer een kind niet is afgemeld bij de tussen schoolse opvang betaalt u 

wel en dat is zonde. De logopedie en fysiotherapie kunnen bij ziekte hun planning aanpassen.  

SCHOOLREISJES DINSDAG 15 MEI 

Binnenkort gaan de groepen 1 t/m 6 weer op schoolreis. Groep 1 en 2 gaan naar de Drentse koe en 

groep 3 t/m 6 gaan naar Drouwenerzand. Mocht u de betaling nog niet gedaan hebben, wilt u er dan 

voor zorgen dat deze zo spoedig mogelijk betaald wordt? Binnenkort zullen er herinneringsbrieven 

gestuurd worden naar de ouders die nog niet betaald hebben. De betaling willen we graag voor 1 mei 

binnen hebben.  

 

NIEUWS UIT GROEP 8 

Groep 8 aan het stuur 
Hallo allemaal, vandaag is groep 8 naar de dode hoek les geweest. We 

begonnen met z’n allen in een zaal. Daar kregen we eerst uitleg over wat we 

zouden gaan doen. En wat de dode hoek is. We kregen en filmpje te zien over 

wat je zeker moest weten over de dode hoek. Daarna verdeelde we ons in 

twee groepen: 1 groep ging naar buiten, de andere groep bleef binnen. 

 

mailto:a.buisman@ooz.nl
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Binnen 
De groep die binnen bleef moest een testje maken over de dode hoek. Het 

was een testje van 8 vragen en als je alles goed had maakte je kans om een 

fiets naar keuze te winnen. In onze klas hadden 7 kinderen alle vragen goed, 

die kregen een sleutelhanger. Nadat we de test hadden gemaakt en 

nagekeken hadden ruilden we van onderdeel. 

                 

Buiten 
We gingen met een groepje naar buiten om een vrachtwagen te bekijken. Dit 

groepje werd weer in twee groepjes gedeeld. Bij 1 groepje werd er bekeken 

wanneer je zichtbaar bent voor de chauffeur en wanneer je in de dode hoek 

staat. We moesten ook raadden hoe hoog, hoe breed en hoe lang de 

vrachtwagen is. Het andere groepje ging achter het stuur zitten en kijken waar 

de dode hoek is. Er werd veel uitgelegd over kleine dingentjes, zoals: hoeveel 

spiegels er zijn en tot waar je in de spiegels kunt kijken. 

   

Groetjes, 

Ylana, Thalia, Susanne, Sara en Marleen. 

 

MUZIEKLESSEN IN ZWOLLE- ZUID 

Maak je graag muziek maar weet je nog niet op welk instrument? Kom dan 

meedoen!  
 

16 mei 2018 gaat MEC Muziekschool starten met een groepsles cursus "AMV, Wij maken muziek", 

een kennismaking met instrumenten, zingen en noten lezen. We gaan samen veel zingen en 

muziek maken op verschillende instrumenten. We leren nieuwe liedjes en gaan bezig met ritme. 

Een gezellige startcursus muziek (minimaal aantal deelnemers per groep: 5 kinderen).  
 

Kom je meedoen? Mail naar info@mecmuziek.nl  

Waar : De Marshof, Tichelmeesterlaan 45  

Wanneer : Woensdagmiddag van 16.15-16.45  

Voor wie : Groepen 3,4,5 en 6.  

Kosten : €99,- voor 8 lessen  

Data : 16, 23, 30 mei, 6, 13, 20 en 27 juni & 4 juli 
MEC Muziekschool Oude Rijksweg 255-2 7954 EJ Rouveen 

0522-750921 info@mecmuziek.nl www.mecmuziek.nl 
 

 

 


