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KALENDER 

04/06:  

Week van de 

avondvierdaagse 

 

06/06 t/m 08/06:  

Groep 8 op schoolkamp 

 

02/07 t/m 13/07: 

Ontwikkelgesprekken 

 

03/07:  

Cultuurdag Uganda  

 

05/07: 

Klassenshow groep 5/7 

 

16/07:  

Musical groep 8  

 

17/07: 

Stoeltjes passen  

(13.00- 14.00 uur) 

 

19/07: 

Rapport mee 

 

20/07: 

In de middag alle leerlingen 

vrij. Zomervakantie! 

NIEUWSBRIEF 
NUMMER 16, 1 JUNI 2018 

 

 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s) 

 

Wij hebben een warme week achter de rug, waarin we het in de 

school ook moeilijk koel konden houden. 

De schoolfotograaf heeft zomers geklede kinderen vast kunnen 

leggen op de foto.  

 

Enkele kinderen hebben de afgelopen twee weken meegedaan 

aan een masterclass fotograferen. Zij hebben een zelfbedacht 

beeldverhaal vastgelegd met foto’s. De resultaten zijn ingestuurd 

naar de vakjury van Worldpress.  

 

In het kader van actief burgerschap hebben wij de banden 

aangehaald met zorgcentrum Zandhove. Binnenkort gaan de 

groep 5 leerlingen samen met bejaarde mensen naar de sloot om 

diertjes te vangen en samen te bestuderen. 

 

Volgende week start de avondvierdaagse. Vandaag waren de 

moeders van de organisatie alweer druk in de weer om te zorgen 

dat alle kinderen maandag hun T-shirt hebben. Fantastisch deze 

hulp! 

 

Voor de vakantie krijgt u een lijst waarop u voor het komende 

schooljaar aan kunt geven bij welke activiteiten u uw hulp aan wilt 

bieden. Dit kan zijn op het gebied van uitvoering of het 

meedenken over de invulling van een feest/ activiteit. 

 

Zelf zou ik graag een ouderraad op De Marshof willen hebben. De 

ouderraad bestaat uit ongeveer 4 tot 6 ouders die als 

overkoepelend orgaan de ouderhulp op de Marshof coördineren. 

Samen zijn we verantwoordelijk voor de school en vele handen 

maken licht werk. Mocht u interesse hebben om deel te nemen 

aan de ouderraad dan kunt u zich melden bij mij 

(y.vanhaastrecht@ooz.nl). 

 

mailto:y.vanhaastrecht@ooz.nl
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ADRES 

OBS De Marshof 

Tichelmeesterlaan 45 

8014 LA Zwolle 

Ik wil u allen een heel fijn weekend toewensen en tot maandag! En 

voor de avondvierdaagse lopers onder ons……heel veel plezier 

en succes volgende week. Ik kom jullie donderdagavond, als er in 

Zuid wordt gelopen, even aanmoedigen! 

 

Met hartelijke groet, 

Yvette van Haastrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    

MAIL: DIRECTIE-

MARSHOF@OOZ.NL 

TELEFOON:  

038-4601471 

TWITTER:  

OBS DE MASHOF 

FACEBOOK:  

MARSHOF ZWOLLE 

 

AVG WET 

De nieuwe Europese privacywet is vanaf 25 mei 2018 van kracht. Wij zijn aan het onderzoeken wat dit 

betekent voor de school. Daarom publiceren wij voorlopig geen foto’s op de website en social media. 

Het kan zijn dat de facebook pagina nog wel gebruikt voor het delen van activiteiten die er in de buurt 

plaats vinden. Wij zoeken naar een alternatief waarbij wij u toch mee kunnen blijven nemen in de leuke 

dingen die wij doen op school, maar waarbij we ons wel houden aan de nieuwe wetgeving. 

 

In de volgende nieuwsbrief zal er een inventarisatielijst worden toegevoegd die wij u vragen in te 

vullen zodat wij weten wat wel en niet mag gebeuren van u als ouders met foto’s, filmpjes of gegevens 

van uw kind. 
 

Voor u als ouder is het van belang om te weten dat u bij schoolactiviteiten wel foto’s mag 

maken van uw kind (bijvoorbeeld tijdens de klassenshow of vertrek schoolreis o.i.d.) 

Deze foto’s mag u, als alleen uw eigen kind hierop staat, ook gebruiken op sociale media. 

Dit geldt niet voor foto’s waar andere kinderen herkenbaar opstaan. Dan mag u de foto’s wel 

(veilig) bewaren, maar niet zonder toestemming van de andere ouders publiceren 

(bijvoorbeeld op Facebook). 

 
Voor meer informatie kijk op:  
https://www.kennisnet.nl/artikel/fotos-van-leerlingen-gebruiken-zo-mag-het-wel/ 

NIEUWBRIEF VERSTUREN VIA PARNASSYS 

Vanaf nu zullen wij de nieuwsbrieven via parnassys versturen. Hier bereiken we meer ouders mee. Op 

de website zijn de nieuwsbrieven tot de zomervakantie terug te vinden. 

WERKZAAMHEDEN IN DE WIJK  

In opdracht van deltaWonen gaat de aannemer Hemink werkzaamheden uitvoeren aan de Muntzmate, 

Tichelmeesterlaan en Hemminckmate. Het gaat om het onderhoud van de woningen van DeltaWonen. 

Zoals glas vervangen, dakbedekking vervangen en het plaatsen van keukens.  

Er zal bij het laden en lossen van bouwmaterialen rekening worden met het de aanvang van de 

schooltijden en schoolpauzes. De werkzaamheden starten op 11 juni ronden wij af in de laatste week 

van juli 2018.  

GROEP 7 NAAR BRUGGE 

Wat vonden wij van Brugge? Leuk en bijzonder wel jammer dat wij de laatste waren. 

Leuk maar toen we weg gingen jammer. Leuk maar de stad was heel mooi. Leuk en er zijn 2 kinderen 

uit bed gevallen en meerdere van de trap uit het stapelbed. De eerste dag toen kwamen we aan om 

twee uur s ‘middags aan bij de karmel toen hebben we de hele middag gespeeld daarna gingen we 

avondeten, aspergesoep en pasta. De volgende dag gingen we naar de stad toe en het historium. De 

dag daarna was de bruiloft van Sven en Aurelie. En allemaal acts van narren. 

https://www.kennisnet.nl/artikel/fotos-van-leerlingen-gebruiken-zo-mag-het-wel/
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Hey mensen dit is ons verhaal van Brugge.  

 

Dag 1 na 4 uur in de bus kwamen we aan in de Karmel. Toen mochten we onze kamer inrichten. Thomas 

Daniël en Sven van loon we hebben van allemaal kussen verzameld op zolder om een lig room te 

maken. Daarna gingen we buiten spelen op het vlot. Dat was leuk .  

 

Dag 2   na het ontbijt gingen we met de bus naar het centrum van Brugge om de Belgen te ontmoeten.  

We gingen door de stad lopen en daarna naar het historium. Daar kregen we in groepjes 

koptelefoontjes en een spreker. Er waren 7 thema kamers, een paar kamers hadden geur erbij bv het 

badhuis. Deze rook naar zeep. Door de koptelefoon kregen wij een liefdesverhaal te horen. Daarna 

mochten we een half uur winkelen. In de avond gingen Sven en Aurélie trouwen. Daarna gingen we nog 

even voetballen en tot slot gingen we dansen.       

                            

 Dag 3 onze groep ging naar het bollingcentrum. Eerst op de foto met de groep en daarna bowlen. 

Voor dat we de bus in gingen viel Thomas in het water. Dat was niet mooi, want ons verblijf was al 

afgesloten. Gelukkig kwam het goed en het bowlen was leuk. Na 6 uur rijden waren we weer in Zwolle. 

 

Thomas en Daniel.  

 

 

 

 


