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Beste ouder(s)/ verzorger(s),        
                        
De avondvierdaagse is weer gestart deze week. Er lopen ook een heel aantal 
kinderen vanuit De Marshof mee. Donderdagavond in Zuid kom ik samen met  
collega’s de kinderen aanmoedigen. De ouders die met elkaar de organisatie 
hebben opgepakt, wil ik via deze wijze bedanken voor hun hulp en inzet! Heel 
fijn dat jullie met elkaar de organisatie regelen!  
 
Afgelopen woensdagmiddag hebben wij een studiemiddag gehad over de visie 
en missie van De Marshof. Waar willen wij over vier jaar staan en wat hebben 
wij daarvoor nodig. Hier wordt nu een schoolplan voor geschreven. Eén van de 
speerpunten zal zijn dat we kinderen meer betrokken willen hebben bij hun 
eigen leerproces. Samen met de kinderen zijn wij verantwoordelijk voor de 
doelen die zij willen behalen. Ook willen we graag meer actieve werkvormen in 
gaan zetten. Hier gaan wij in ieder geval de focus op leggen de komende tijd. 
Uiteraard is dat niet ineens gerealiseerd en gaan veranderingen met kleine 
stappen, maar het is wel voor ons een stip op de horizon. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Yvette van Haastrecht 
 
 

 

 

 

 

 
Nieuwsbrief 18 

23-05-2019 
 
    
           
 
             13-12-
2018 

Kalender  
 
 

27/05: 
Schoolfotograaf - 

START 
TOETSWEEK 

 
29/05: 

Cultuurdag naar 
de Moskee van 
9.00-11.30 u. 

 
30/05: 

Hemelvaartsdag, 
kinderen vrij! 

 
31/05: 

Kinderen vrij! 
 

10/06: 
Tweede 

Pinksterdag, 
Kinderen vrij! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
Reminder 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.  
 
 
 

Overzicht sporten in de wijk 
Erica Manenschijn (buurtsportcoach Zwolle- Zuid) van Sportservice  
heeft een mooie folder gemaakt met de verschillende sporten in de wijk.  
Deze folder zat als bijlage al bij de vorige nieuwsbrief.  
We kregen vanuit de MR de vraag of er een overzicht kon komen met 
alle sporten in de wijk. Wij willen u nogmaals verwijzen naar de bijlage  
voor het mooie overzicht wat Erica heeft gemaakt! 
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Wijzigingen binnen de opvang van Kindcentrum  
de Marshof – Tichelmeesterlaan 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief zit een brief bij van Doomijn over wijzigingen  
binnen de opvang van Kindcentrum de Marshof. Graag jullie aandacht hiervoor! 
 

 

Kamp groep 7 
Yaira & Marissa (dag 1) 
We moesten 3 kwartier rijden en toen waren we bij de kampeerboerderij aangekomen. Er 
was een grote speeltuin met 2 trampolines , voetbalvelden, een volleybalveld en een klimrek. 
Je kon daar goed verstoppertje spelen. Wij hadden 6 slaapkamers 2 voor de meisjes, 2 voor 
de jongens en 2 voor de juffen. En toen gingen we de bedden opmaken. Na het bedden 
opmaken gingen we buiten levend kwartet doen, weerwolven spelen en buiten spelen. Soms 
gingen we ook op onze telefoons. ‘s avonds gingen we eten en om 8:00 hadden we bonte 
avond. De juffen hadden na de bonte avond nog een verassing, want we gingen een 
kampvuur maken en brood bakken en marshmallows roosteren. Toen was het 09:30 en toen 
gingen we naar onze kamers om ons klaar te maken en om 11:00 moesten we slapen.   
 
Famke & Phileine  (dag 1&2) 
We kwamen op de kampeerboerderij we gingen spelletjes doen, voetballen en bedden op 
maken, toen deden we ook ’s avonds bonte avond . 
Toen we wakker werden gingen we onze spullen pakken en ontbijten. Daarna konden we nog 
even spelen en werden we opgehaald door de huifkar en gingen we naar het park. We 
kwamen aan in het park en konden we in de attracties onze favoriete attractie was de gold 
rush. Om 12:30 gingen we eten patat met een snack. En daarna weer verder. Om 15:15 
moesten we naar de bus. En gingen we weerwolven. We waren om 16:15 terug en pakten 
onze spulletjes en gingen naar huis.  



 

 

 
KIPKERRIE! Joey & Tristan (dag 2) 
Toen we aangekomen waren in Slagharen gingen we gelijk naar de dichtstbijzijnde 
achtbaantje. Toen gingen naar de waterbootjes. Toen gingen we naar de Gold Rush maar die 
was nog dicht en gingen we rond kijken. En liepen een rondje of 3. Toen was de Gold Rush 
open. En gingen we erin. Toen we er drie keer in de Gold Rush waren geweest ging Joey over 
zijn nek. En liepen verder en gingen in de Eagle met Juf Chanouk en Juf Erika. En liepen toen 
weer verder en waren we bij Wild West Adventure. 
En toen gingen we weer terug naar de Gold Rush. Daarna gingen we eten, patat met Frikandel 
of Kroket of Kaassoufflé. Na het eten gingen 18 kinderen naar de Gold Rush die was er tegen 
over. En de meeste mensen die waren iets van 40 keer in de Gold Rush. En de meeste 
kinderen waren misselijk. 
 
Kyra & Anne (dag 1) 
We gingen ‘s ochtends met de bus naar een kampeer boerderij, toen we aankwamen gingen 
we alles indelen: bed opmaken en spelletjes klaarzetten. Buiten waren trampolines, 
rekstokken,  een voetbalveld en Beachvolleybal. Er waren aparte douches en wc’s voor 
jongens en meisjes. Om 13:00 uur gingen we middag eten je moest je eigen eten meenemen. 
Om 18:00 uur gingen we avond eten er waren een paar kinderen die gingen koken na het 
eten gingen we bonte avond doen. en daarna gingen we naar het kampvuur om broodjes te 
roosteren. Later gingen we naar binnen om te douchen, pyjama aan doen en tanden poetsen. 
Om 22:30 uur gingen we naar bed. Om 23:00 uur gingen we slapen en de volgende dag gingen 
we naar Slagharen.  
 
Lynn & Julia (dag 2) 
Na het slapen gingen we eten daarna, mochten weer even buiten spelen we zagen twee 
hondjes. Daarna gingen we naar Slagharen. Met een huifkar. We waren in heel veel attracties 
geweest zoals het piratenschip, 4D film, ripsaw falls, Maar de leukst was toch de gold rush. De 
gold rush is een achtbaan die 3 keer over de kop gaat. Iedereen mocht vrij rondlopen tot half 
1 toen gingen we eten. Na het eten mochten we weer veder rondlopen. Na het eten gingen 
we niet meer in de gold rus, want anders kwam alles er weer uit. Na een half uur gingen we er 
weer in de gold rush. Toen ging bijna iedereen erin tot we weg gingen. De meneer van de gold 
rus hete Klaas, maar we mochten hem Kerrie noemen. Hij zei kip kerrie lekker! Toen noemde 
we hem kip kerrie. Elke keer toen we in de gold rush gingen riepen we kip kerrie. Klaas (kip 
kerrie) vond het wel leuk.  
 
 
 
 



 

 

 
Sven K & Thomas (dag 1) 
We vertrokken met de bus naar De Witte Staarman dichtbij Slagharen. We pakten de spullen 
uit de bus en toen gingen we spelen. Daarna pakten we onze spullen en gingen naar binnen.  
Toen was het tijd om spelletjes te spelen, We deden het Zweedse renspel, daar moet je 
rennen en proberen en kwartet te krijgen. Toen gingen we lunchen. Daarna gingen we weer 
een spelletje doen in tweetallen. Daar moet je rennen naar een vraag van 1 tot 50 en dan 
moet je de vraag beantwoorden. Toen duurde het niet lang meer en gingen we eten koken. 
Toen gingen we Macaroni eten dankzij juf Helen, juf Chanouk, Thomas, Sven K, Lynn, Yaira en 
Julia. Daarna hadden we nog even tijd om buiten te spelen op een trampo, voetballen of 
volleyballen. De avond brak aan en we begonnen met de bonte avond, We aten alleen maar 
chips en dronken Cola en Sinas. Toen was het tijd om een kampvuur te maken, we gingen 
broodjes en marshmallows roosteren. Toen was het tijd om te gaan slapen. We sliepen 
allemaal vrij snel. Maar eerst mochten we nog een half uurtje kletsen en toen moesten we 
echt gaan slapen.  
 

Slagharen 2e dag 
Gemaakt door: ’Veerle & Romana.’ 

 
We vertrokken met de huifkar 
We mochten nog even spelen voordat we vertrokken, toen kregen we een ijsje en gingen we 
de huifkar in. We hadden 2 puppy’s gevonden en de donzige rende achter de huifkar aan. 
Toen we bij Slagharen aankwamen konden we allemaal niet wachten om al in de attracties te 
gaan. Toen we naar binnen mochten rende iedereen alle kanten op. 
 
Het pretpark 
Waar wij meteen heen rende was de zweefmolen. We zijn er zo vaak in geweest dat we heel 
duizelig waren. Daarna gingen we naar de wildwaterbaan, daar zijn we zo vaak in geweest dat 
het niet meer eng was en we waren toen kletsnat. Toen gingen we naar de gold rush, gelukkig 
zijn we daar niet in geweest. Er was ook een schip alleen was het een beetje eng en hoog, het 
leek als dat we bijna op de kop gingen en eruit vielen. 
 
Lunchen 
Toen we gingen lunchen gingen we naar binnen en zaten aan 4 tafels te zitten wachten op de 
lunch en dat was patat. Toen de patat eraan kwam kon niemand wachten op die heerlijke 
smaak in onze mond, de mayonaise was smerig en proefde naar iets heel vies zoals mosterd. 
Daarna gingen we weer rennend naar buiten en gingen we weer in attracties. We zagen 
allemaal kraampjes met hele grote schattige knuffels, we mochten geen geld uitgeven en dus 
moesten wij onze ogen er vanaf halen omdat ze te schattig waren.  
 



 

 

Naar het watergevecht 
Helemaal achter aan bij het park was een attractie waar wij in gingen met water. We moesten 
eerst tegen elkaar en toen waren we nog niet zo nat en Romana ging er toen uit en Veerle 
bleef erin want ze kon zich niet onder controle houden want er waren 4 jongens die tegen 
Veerle wouden en dat kon ze niet laten. Dus ze kwam er zeik nat uit ,we moesten toen heel 
vaak in de zweefmolen en Veerle moest zonder jas want die was ook nat en onder haar jas 
was het zelf nat en toen moest ze zeik nat de zweefmolen in om te drogen . Romana had 
medelijden en ging ook zonder jas , we bevroren bijna. En toen moest Veerle nog 15 rondjes 
rennen en was nog steeds niet droog, jakkes. 
 
Naar huis, JAMMER 
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De kinderen van groep 5 t/m 8 hadden dinsdag 21 mei een 

speciale gymles, niet buiten. Maar binnen. Nolah en Fleur uit 

groep 6 vertellen hier iets over: 

 

Op 21 mei hadden we gym , maar dan niet binnen, het was 

namelijk buiten! Op het voetbalveld hadden we allemaal 

activiteiten met een bal en die bal kon dingen meten zoals snelheid 

of hoogte, we hadden allemaal dingen om te doen bijvoorbeeld de 

bal zo hard  mogelijk tegen een hek gooien , de bal zo hoog 

mogelijk in de lucht gooien , de Eiffeltoren bij elkaar gooien en je 

moest de bal zo snel mogelijk doorgooien naar de anderen. dat 

waren de activiteiten  

Je kon ook een prijs winnen dat zei de leraar aan het begin, alleen 

zei hij nog niet wat het was, toen groep 8 na ons klaar was kwamen 

de juffen en meesters om te vertellen wie er hadden gewonnen bij 

groep 6 hadden  oyth , claudia en marino gewonnen . Sam, teun, 

yaira ,  evie en romana  gewonnen de prijs waren dropsleutels. Dat 

was onze buitengym. 

 

De interactieve bal die hierbij gebruikt is heet playfinity. Dit is 

geregeld en verzorgd door studenten van de CALO> 

  



 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 
 


