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NIEUWSBRIEF 
NUMMER 15, 18 MEI 2018 

 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s) van De Marshof, 

 

De meivakantie zit er weer op en wat hebben we geboft met het 

weer. Afgelopen dinsdag hebben de kinderen en leerkrachten 

erg genoten van het geslaagde schoolreisje. 

Groep 3 en 4 hebben woensdag een knap staaltje voetbal laten 

zien tijdens het schoolvoetbaltoernooi bij SVI. Die middag hadden 

de juffen en meesters een studiemiddag. 

 

Groep 4-5 heeft afgelopen donderdag een geweldige voorstelling 

“Superjuffie” laten zien aan de ouders en kinderen.  

Aankomende dinsdag zullen onze groep 8 leerlingen de uitslag 

van hun Cito krijgen. 

 

Volgende week gaat groep 7 naar Brugge en begin juni gaat 

groep 8 naar Schiermonnikoog en is ook de avondvierdaagse. 

Weer genoeg leuke activiteiten. 

 

U ontvangt een aparte mail met een brief van de GGD, omtrent 

een oproep voor de doktersassistente.  

 

Nu hebben we eerst nog een lang pinksterweekend voor de boeg. 

Ik wens jullie allen een heel goed weekend toe! 

 

Yvette van Haastrecht 
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VRAGENLIJST SOCIALE VEILIGHEID 

Binnenkort zult u een mail ontvangen met het verzoek een vragenlijst in te vullen rondom de sociale 

veiligheid op De Marshof. Dit kan digitaal.  

UITWISSELING MET BRUGGE STOPT 

Helaas zal dit het laatste jaar zijn dat de groep 7 leerlingen een uitwisseling hebben met Brugge.  

De reden voor dit besluit is: 

 De subsidie wordt steeds minder, de reis wordt dus te duur. 

 Om in aanmerking te komen voor subsidie moet je aan veel eisen voldoen (wat in de praktijk 

zeer moeilijk te realiseren is) 

De huidige groep 6 is hiervan op de hoogte gesteld en zij zullen ter compensatie volgend schooljaar 

iets extra’s gaan doen. 

ONTWIKKELINGSGESPREKKEN 

In de kalender staat dat de volgende ontwikkelingsgesprekken van 25 juni t/m 6 juli gepland zijn en 

van 2 juli t/m 13 juli. Dit klopt niet. De ontwikkelingsgesprekken zijn van 2 juli t/m 13 juli. 

GROEPSINDELING VOLGEND SCHOOLJAAR 

Volgend schooljaar starten we met 6 groepen i.p.v. 7 groepen zoals we dit jaar hebben gehad. 

Dit betekent dat er voornamelijk combinatiegroepen gevormd gaan worden. Alleen groep 3 en groep 4 

zijn enkele groepen. Wie de leerkrachten voor deze groepen gaan worden, deel ik u mede wanneer 

alles duidelijk is. 

 

Groep Indicatie aantal 

leerlingen 

1 en 2 25 

3 21 

4 25 

5 en 6 27 

6 en 7 25 

7 en 8 25 
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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.  

 

CULTUURDAGEN 

De cultuurdag van woensdag 30 mei gaat niet door. Dinsdag 3 juli is de laatste cultuurdag van dit 

schooljaar. Deze staat in het teken van Uganda. Ouders/opa’s en oma’s etc. mogen aan het eind van de 

dag komen kijken naar….(nog een verrassing) vanaf 15.00 uur.  

 

Op 3 september hebben we een speciale opening van het schooljaar (wat het is blijft nog een 

verrassing). Ouders, broertjes en zusjes mogen hierbij aanwezig zijn. Het begint om 9.30 uur in de 

gymzaal van school en duurt tot ongeveer 10.30 uur.  

 

SCHOOLREISJES 

Afgelopen dinsdag 15 mei zijn de groepen 1 t/m 6 op schoolreisje geweest. De groepen 1 en 2 zijn naar 

de Drentse koe geweest. Groep 3 t/m 6 naar Drouwenerzand. Zowel de leerlingen als de leerkrachten 

hebben een heerlijke dag gehad, met prachtig weer (zie foto’s hieronder). 
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DROUWENERZAND  
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DE DRENSTE KOE  
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NIEUWS UIT GROEP 5/7 

Schoolvoetbaltoernooi 

Woensdag 11 april was het schoolvoetbal bij PEC Zwolle in het stadion en we hebben helaas geen 

beker gewonnen. We zijn ver gekomen want we zijn vierde geworden van Zwolle! We vinden het 

jammer dat we niks hebben gewonnen maar we zijn blij dat we in het PEC Zwolle stadion hebben 

gevoetbald. We hebben lol gehad en daar gaat het om! 

Ko en Oyth 

 

De lessen van juf Carla  

De lessen van juf Carla zijn heel leuk en het helpt ruzies oplossen. En we leren samenwerken met alle 

kinderen en je grenzen aangeven. We heben leuke spelletjes gedaan om meer zelfvertrouwen te 

krijgen. 

Groet Taima en Maud 

 

Afval opruimen 

Groep 5 en 7 liep eerst over het bruggetje heen. We hadden hesjes aan 

met achterop teksten bijvoorbeeld: ik hou van schone buurten. Je maakte 

groepjes van 7 of minder en ging je eigen kant op ook had je vuilniszakken 

en een grijper. We gingen door de buurten en oho man wat zagen we veel 

afval! We zagen bijvoorbeeld: Glas Red Bull Plastic en nog veel meer. 

Uiteindelijk zaten alle zakken best vol.  Het was heet dus je zweette wel als 

je klaar was. 

We kregen een ontbijtkoek en een verrassing en de verrassing was een 

kwartet van de Rova en daarna mocht je naar de klas en de ontbijtkoek 

opeten en dan mocht je naar buiten. En het was heel leuk.  

Groetjes Nolah, Kiki en Suus     

 

Schoolreis 

Dinsdag 15 mei zijn we op schoolreis geweest naar 

Drouwenerzand met groep 3 t/m 6. Het was ontzettend leuk! Je 

kon in de zweefmolen, in de piratenboot en in het spookhuis 

en nog veel meer! Maar het leukste was toch wel de 

breakdance, de xlR8 en de Freak Out. Daarin ging je heel 

hoog! Het was een super, super superleuke dag!   

Groetjes van groep 5 

 


