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Kalender
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
2018

12/04:
Koningsspelen

16/04:
Cito eindtoets
basisonderwijs
17/04:
Cito eindtoets
basisonderwijs

13-12-

Deze week staat het in een sportief teken. Afgelopen dinsdag zijn de
onderbouwgroepen gaan korfballen bij SVI en morgen hebben we de
koningsspelen.
Vandaag heeft groep 5/6 een prachtige klassenshow neergezet.
Nog een weekje en dan start de meivakantie (in april) al. Afgelopen maandag
is er een MR vergadering geweest. Vanuit de gemeente is er een subsidie
beschikbaar voor groene schoolpleinen. Joost de Boer heeft wat uitzoek werk
verricht rondom deze subsidie. Hier gaan we ons verder in verdiepen.
Volgende week vrijdag is het goede vrijdag en zijn we dus vrij.

18/04:
Cito eindtoets
basisonderwijs
en
Paasviering

Met vriendelijke groet,
Yvette van Haastrecht

19/04:
Goede vrijdag:
vrije dag!
22/04 t/m 03/05:
Meivakantie
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Registreren in het ouderportaal op onze website
Wij vragen elke ouder om zich te registreren in het ouderportaal schoolapp op onze website.
Als u zich aan heeft gemeld, kunt u straks ook weer gebruik gaan maken van de schoolapp.
En wij kunnen het wellicht ook via dit systeem mogelijk maken om de oudergesprekken
digitaal in te plannen. Dus registreren is echt van belang.
Door op deze link https://www.marshof.nl/index.php?section=32&page=381 met
Ctrl + klikken op koppeling komt u gelijk op de site van de Marshof terecht waar u kunt
registreren en anders kunt u de onderstaande stappen volgen:



U gaat naar de site van de Marshof: www.marshof.nl
U kunt de link vinden om te registreren door op ´voor ouders` te klikken en dan het
vierde kopje aan te klikken ´ouderportaal schoolapp´. En dan bij ´eenmalige registratie
als ouder´ uw gegevens invullen. De activatiecode is: marshof@%. En dan klikken op
de knop ´registreren´.
Om te zien hoe het precies in zijn werk gaat, kunt u rechtsonder klikken op de
instructievideo registratie.

Mocht u vragen hebben bij het aanmelden, dan horen wij het graag. Eind april hopen wij dat
alle ouders zich hebben geregistreerd.
Heel veel ouders hebben zich al geregistreerd, dat is heel fijn. Na de registratie graag
inloggen met uw wachtwoord. U komt dan op een scherm waar u bij basisgegevens (blauw
vierkant) uw zoon/dochter in kunt zetten + groep -> op de blauwe vierkant klikken dan
komt u in een scherm waar u deze gegevens in kunt zetten. Wilt u dit doen, zodat uw
kind(eren) in de juiste groep komt. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Ingangen op de Marshof
Beste ouder(s)/verzorger(s),
We merken de laatste tijd vaak dat de deuren van de ingangen van ons school niet op slot
zijn. We hebben een grote school met veel ingangen. Soms zijn er deuren open waarvan we
denken dat ze op slot zijn. U kunt ons helpen door de deur waar in u binnen bent gekomen
ook weer naar buiten te gaan. Wij zullen hier zelf ook alert op zijn. Alvast bedankt voor jullie
medewerking!

Pasen nieuwsbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s),
We informeerden u vorige week al over ons paasfeest van aankomende donderdag, 18 april.
We ontbijten eerst in de eigen groep en doen een wedstrijd eitje tik. Dan gaat de onderbouw
(gr 1 t/m 4) een spel- en knutselcircuit doen en in de middag eieren zoeken. De bovenbouw
(gr 5 t/m 8) gaat in de ochtend eieren zoeken en in de middag het circuit doen. We maken er
een leuke dag van samen.
Nog even in kort:
 De kinderen nemen deze dag een hardgekookt ei mee naar school (voor eitje tik).
 De kinderen ontbijten op school. Hiervoor nemen ze een bord, beker en bestek (vork
en mes) mee in een plastic tas, liefst al op woensdag 17 april.
 De kinderen nemen zelf eten en drinken mee voor de ochtendpauze van 10 uur.

Nieuws uit groep 3
In groep 3 lezen de kinderen ondertussen al steeds meer en beter! De woorden en zinnen
worden langer, krijgen meer medeklinkers achter elkaar en we leren ook steeds meer
woorden lezen waarbij er iets anders staat dan wat je zegt.
Het thema waar we nu mee bezig zijn en bijna afronden, is thema 9 en heel toepasselijk bij
een school als de onze, draait dit onderwerp helemaal om "Kunst". De volgende vragen
komen hierbij o.a. aan bod:
• Hoe krijg je een idee om kunst te maken?
• Maakten mensen vroeger ook kunst?
• Hoe kun je zelf verf maken?
• Kun je kunst maken met spullen die je thuis hebt?
• Wat is wel en wat is geen kunst?
• Hoe komt het dat eenzelfde ding (of mens) op de ene afbeelding heel groot lijkt en op een
andere heel klein?
We hebben geleerd dat kunstenaar Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) heel erg
geïnspireerd raakte door lijnen en we hebben zelf ook een kunstwerk a la Hundertwasser
gemaakt. Op de foto's is wel te zien hoe goed de kinderen hier mee bezig waren!
Ook hebben we met spattechnieken gewerkt en hebben we ontdekt dat je ook d.m.v. spatten
kleuren met elkaar kunt mengen en we hebben door een hand of vuist op papier te zetten
prachtige " handige" dieren getekend.
Al met al dus een superleuk en leerzaam thema!

Impressie klassenshow groep 5/6

Plezier op school; cursus voor groep 8 leerlingen

CJV Schelle (jeugdvereniging)
CJV Schelle is een jeugdvereniging voor de jeugd van Zwolle, maar voornamelijk Zwolle
Zuid. Wij organiseren op 3 momenten in de week een leuke middag of avond voor de jeugd.
We hebben een groot team aan vrijwilligers die vol enthousiasme voor en achter de
schermen meewerken om dit jeugdwerk mogelijk te maken.
Zin om eens een kijkje te komen nemen? Je bent van harte welkom. De leeftijden liggen
tussen de 7 en 20 jaar in verschillende groepen. Dus je zit wel samen met je
leeftijdsgenootjes!
Met vriendelijke groet,
Marvin de Goede

