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Kalender
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
201812/05:
Moederdag
13/05:
Kinderraad
15/05:
Kamp groep 8
(t/m 17 mei)
16/05:
Schoolreis groep
1 t/m 6
Schoolreis groep
7
20/05 t/m
24/05:
Avondvierdaagse
23/05:
Klassenshow
groep 6/7
29/05:
Cultuurdag naar
de Moskee van
9.00-11.30 u.

13-12-

Na twee weken meivakantie zijn we weer van start gegaan. Woensdag direct al
met een vrolijk tintje. Het was gekke harendag. Een idee die enkele kinderen in
de brievenbus van de kinderraad hadden gedaan en waar de kinderraad
positief op heeft gereageerd. Wat zag iedereen er gisteren feestelijk uit! De
prachtigste creaties heb ik voorbij zie komen. Hele rare staarten op ongelijke
hoogte, vlechten die anders waren dan anders, hanenkammen, kleurtjes in het
haar, donuts, spinnen, een zeemeermin in het haar...je kunt het zo gek niet
bedenken.
Inmiddels is er op de Tichelmeesterlaan met grote letters "school" op de straat
geschreven. Dit als sein richting auto's die de vaart erin hebben zitten om er
rekening mee te houden dat hier De Marshof staat.
Zoals u heeft kunnen zien is het startbord voor de Marsbosbeweegroute
geplaatst bij de ingang van het plein. Vrijdag 10 mei zal deze samen met de
kinderen van groep 6 en 7 feestelijk worden geopend! Vanaf volgende week is
er een grote dobbelsteen te halen bij ons, de oude Mars of in Zandhove.
Deze mag u lenen als u de route gaat lopen, maar u kunt ook een eigen
dobbelsteen van thuis meenemen. Wij hopen dat het de kinderen stimuleert
lekker naar buiten te gaan en dat er wat verbinding blijft tussen jong en oud.
Met vriendelijke groet,
Yvette van Haastrecht

Tichelmeesterlaan 45 | 8014 LA Zwolle | 038 460 14 71 | www.marshof.nl
y.vanhaastrecht@ooz.nl |

Schoolfotograaf 27 mei
Op maandag 27 mei komt de schoolfotograaf. Om 8.30 uur beginnen
we met de familiefoto's van de broers en zussen, samen met de kinderen
die nog niet op school zitten. Dus heeft u een baby, peuter of kleuter die
met zijn oudere broer(s) en/of zus(sen) op de foto wil, dan kunt u zich
aanmelden via mail bij Lonneke (l.bouwhuis@ooz.nl) Ingrid (i.brinkers@ooz.nl) of
Sonja ( s.schuurman@ooz.nl). Broers en zussen die op school zitten worden later deze dag
ook gefotografeerd, maar daar hoeft u zich niet voor op te geven, de leerkrachten zijn daarbij
aanwezig.
Er wordt deze dag van elk kind een portretfoto en een half-portretfoto gemaakt. Ook wordt
van elke groep een groepsfoto gemaakt. U krijgt van ons een kaart met een inlogcode, zodat u
zelf online de foto's kunt zien en bestellen. De betaling wordt online geregeld. Hierbij heeft u
de mogelijkheid om de foto's te personaliseren, door zelf een achtergrond te kiezen.

Fietsen
Wij zien steeds vaker kinderen met de fiets naar school komen, maar die eigenlijk lopend naar
school kunnen. Het staat erg vol met fietsen, dus nogmaals de oproep "kom zoveel mogelijk
lopend naar school". Ben je wel met de fiets, zet hem dan zo netjes mogelijk tussen de
rekken, goed aaneengesloten.

Voorschoolse opvang
Zoals al eerder genoemd zal de voorschoolse opvang vanuit Doomijn na de zomervakantie
stoppen, omdat er te weinig kinderen zijn die gebruik maken van de voorschoolse opvang.
Het is niet kostendekkend. Ik zou als Marshof wel graag voorschoolse opvang aan willen
blijven bieden, dus ik ben op zoek naar vrijwilligers. Ik heb één iemand gevonden die het
eventueel op de maandag, dinsdag en donderdag zou kunnen gaan doen. Op de woensdag en
vrijdag zijn er geen kinderen die hier gebruik van maken. Maar mocht zij ziek worden, dan heb
ik geen back up. Ik zou dus graag een tweede vrijwilliger achter de hand willen hebben.
Mocht u iemand kennen in uw netwerk die van 7.30 tot 8.30 uur enkele kinderen op wil
vangen, dan zou ik het graag willen weten. Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover.
Er zal dan, net zoals bij de overblijf, met een strippenkaart gewerkt gaan worden.
De opvang voor schooltijd kost dan ongeveer 4,00 per keer (moet nog definitief bepaald
worden). Naar mate er meer kinderen komen zal het voordeliger worden.

Opgave voorschoolse opvang 2019-2020
Wilt u volgend schooljaar gebruik maken van de voorschoolse opvang? Meld dat dan bij mij
(y.vanhaastrecht@ooz.nl). Ook als uw kind er nu al gebruik van maakt, wil ik graag horen of
u daar het volgende schooljaar weer gebruik van wil maken. Als blijkt dat er niet voldoende
animo voor is, zal de voorschoolse opvang volgend schooljaar geen doorgang vinden.
Persoonlijk zou ik het jammer vinden als het moet stoppen.

Reminder 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.

Vervolg reminder registreren in het ouderportaal op onze website

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.
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!

Nieuws uit groep 4
Beste ouders,
Na een aantal leuke activiteiten, zoals koningsdag en Pasen hebben we genoten van
2 weken vakantie. De start op school was weer even wennen. Elke dag op tijd opstaan en
weer aan het werk met rekenen, taal en spelling. We zijn rustig gestart, maar inmiddels zitten
we er weer helemaal in.
Afgelopen woensdag zou de schoolvoetbal voor groep 3 en 4 zijn, maar deze werd helaas
afgelast. Gelukkig was het ook nog gekke haren dag. Wat een prachtige creaties zagen we
voorbij komen op deze dag. Voor de juffen was het ook leuk lesgeven, van zulke vrolijke haren
blijf je de hele dag blij.

Bij taal zijn we bezig met het maken van posters. We maakten een gedicht met onzinwoorden
en deze schreven we op een groot blad. De vorm waarin we het opschreven en de letters en
kleuren die we gebruikten moesten passend zijn bij het gedicht. De kinderen zijn druk bezig
geweest de posters zo mooi en duidelijk mogelijk te maken.

Nieuws uit groep 5/6
Meivakantie
Ik ben Anouk en ik zit in groep 5. Ik ben in de vakantie naar de Efteling gegaan.
Dat deed ik niet alleen. Ik ging met mijn moeder, zus en nicht. Ik ben ook nog naar mijn oma
geweest.
Ik ben Luuk en ik zit ook in groep 5 en ik heb gelogeerd bij mijn vriend. Mijn vriend heet Sam.
Hij zit ook in groep 5. Ik heb ook nog met mijn neven en nicht gelogeerd.
Chesley uit onze klas is naar Turkije geweest en Floor naar Denemarken. Jayla van groep 6 is
naar Egypte geweest. Ze heeft een paar cadeaus voor ons meegenomen.
Nikodem ging naar Kroatië. Sophie was in de meivakantie jarig geweest. Zij werd 9 jaar.
Groeten van Luuk en Anouk

Floor in Denemarken

Vervolg nieuws uit groep 5/6

“ In de klas”
Er zitten allemaal leuke kinderen op onze school. We hadden onze klassenshow op 11 april.
Heel veel ouders, grootouders, meesters en juffen hadden genoten en de kinderen ook.
Onze dans juf was speciaal voor ons komen kijken. Wij hebben onze dans aan de jongens
geleerd en ze deden het heel goed.
De klassenshow ging over de boekenhelden. Er waren allemaal verschillende boeken in
verstopt. Er was een steen en die bracht de boekenhelden tot leven. Wij en de kijkers vonden
deze klassenshow de leukste en de spannendste. De dansjes waren leuk om te doen.
En we zongen met de hele school het eindlied. Onze klas heeft heel goed samengewerkt met
de juf en stagiaire. Wij hadden er veel plezier in. Er waren grappige stukjes. En er durfden
meisjes en jongens te zingen. Die deden het leuk en mooi. Eerst konden we niet hard genoeg
zingen. Toen kregen we hulp door anderen leerlingen en het ging goed.
Groeten van Sophie en Melanie van groep 5/6

“In de klas”
Met rekenlessen krijgen we eerst uitleg en als we het snappen mogen we zelfstandig verder
werken. Als je iets niet snapt legt juf het nog beter uit aan de kinderen die het niet snappen.
Met spelling hebben we een werkboek waarin we woorden goed op moeten schrijven,
bijvoorbeeld een raadsel zoals: ` Ik hoef niet naar school. Ik ben een week vrij. Ik heb? Bij dat
soort vragen moeten we het antwoord met goede spelling opschrijven. We hebben ook een
dictee, daar moeten we zes woorden en een zin opschrijven, ook met goede spelling.
Met taal hebben we ook een werkboek, daarin leren we nieuwe woorden. Ook hebben we

Vervolg nieuws uit groep 5/6

presentaties. Soms moeten we een filmpje maken in een groepje van vier of drie en daarin
over het onderwerp vertellen. Ook een bewegend filmpje dat nog meer verteld over hoe hij
werkt. Dat is maar soms, meestal moeten we het alleen voor de klas doen.
In de middag deden we sommige lessen niet om voor de klassenshow te oefenen. Toen
bedachten we de tekst, de klassenshow ging over de boekenhelden. Er kwamen personages
voor uit bekende boeken zoals: ` Pinkeltje, Dummy de Mummie, Harry Potter, De waanzinnige
boomhut en Pippi Langkous. Dat hebben we toen ook aan alle kinderen en aan de twee
groepen van de Schatgraver laten zien (alleen uit de bovenbouw), daarna ook aan de ouders.
Het ging over kinderen die gingen logeren bij opa en oma. Toen brachten de kinderen de
personages uit de boeken tot leven. De rest vertellen we niet. Het was heel erg leuk.
We vinden het heel goed gaan in groep 5/6.
Door Alice en Floor van groep 5/6

Gekke haren dag in groep 5/6!

