NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2022

AGENDA
18 februari Studiedag;
kinderen vrij

WIST U DAT....

Onze school geselecteerd is voor de Trashpackers Scholentour
We op De Marshof nu ook plastic afval gaan scheiden
We weer een update hebben gehad van Leskracht
Ziggo monteurs onze modem niet kunnen vinden
de werkwijze van de Jeugdgezondheidszorg dit schooljaar is
aangepast
De verkeerssituatie rondom de school als onveilig wordt
ervaren
De kinderen nu een officiële biebpas hebben
De Mascotte van Zwolle Zuid bij ons in de Bibliotheek zit ...

DE MASKED READER

De afgelopen twee weken stonden in het teken van De Nationale
Voorleesdagen.

De

kleuters

begonnen

dit

met

een

gezellig

voorleesontbijt. Om het lezen (en de nieuwe schoolboeken) flink te
promoten werd er een speciale editie van de Masked Reader
georganiseerd. Op een geheime locatie op school toverden de
leerkrachten zich om tot allerlei verschillende personages. Aan de
kinderen de taak om te raden wie het waren. De prijswinnaars die de
meeste juffen en meesters goed hadden geraden kregen een prijs!
Wessel uit groep 8 en Femke uit groep 7 kregen een boekenbon
uitgereikt. Groep 3 kreeg een nieuw voorleesboek voor in de klas.
Aangezien er ook een aantal ouders waren die enthousiast gingen raden.

BIBLIOTHEEKPASJE

Door de samenwerking van De
Marshof

met

De

Stadkamer,

hebben we alle kinderen die nog
geen lid waren van De Stadkamer,
lid kunnen maken. Ze hebben
vandaag

een

meegekregen.

bibliotheekpasje
Met

dit

pasje

kunnen de kinderen gratis boeken
lenen bij alle vestigingen van De
Stadkamer. Zo willen we lekker
lezen nog meer stimuleren. Elke
dag

15

minuten

lezen

of

voorlezen per dag is meer dan
1000 nieuwe woorden leren per
jaar!
We wensen alle
kinderen veel
leesplezier.

De uitslag!

de leeuw

Juf Chanouk

de heks

Juf Anneke

de kerstman

Juf Maaike

tante Antonia

Juf Sara

Dolfje Weerwolfje

Juf Marjon

de zebra

Juf Ingrid

Willy Boem

Juf Vera

het trio

Juf Irene, meester Thijmen en juf Semira

de mol

Juf Hèlen
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TRASHPACKER

LESKRACHT

Na

de

zomervakantie

zijn

we

gestart

met

een

nieuwe

wereldoriëntatiemethode: Leskracht. Na de thema’s ‘jij en ik’ en ‘van St.
Juttemis tot Party’ zitten we inmiddels volop in het derde thema:
duurzaamheid. Jullie zullen nu wel benieuwd zijn wat Leskracht precies
inhoudt na alle enthousiaste verhalen.

Wat is leskracht?
Leskracht is een wereldoriëntatiemethode waarbij we schoolbreed
thematisch

werken.

Het

vervangt

de

oude

aardrijkskunde,

geschiedenis en natuur vakken. Leerlingen vergaren kennis en
vaardigheden op een onderzoekende manier. Voor de onderbouw
betekent dit het spelen in themahoeken, het aanleren van woorden en
beeldende vorming opdrachten rondom het thema. Voor de middenen bovenbouw betekent dit een klassikale introductie op het thema,
waarna

kinderen

hun

eigen

bedachte

onderzoeksvragen

gaan

Als

Trashpacker

inspireer

ik

leerlingen met mijn verhaal ''Hoe
maak je van een vuilniszak een
wereldwijde

beweging?''.

Dit

verhaal heb ik ondertussen aan

uitwerken. De leerkrachten houden hierbij in de gaten dat de vragen

meer dan dan 11.000 kinderen

bij het thema passen en dat er gewerkt wordt aan de juiste doelen. De

verteld. Als reizende vuilnisman,

uitkomsten worden op verschillende manieren gepresenteerd.

psycholoog en rapper spreek ik

Het huidige thema

over

Zoals jullie weten zijn we momenteel bezig met het thema ‘duurzaam

Zuidoost Azië. Door het opruimen

leven’. De planning was om dit thema groots aan te pakken, waarbij de
hele school samenwerkt aan een gezamenlijke eindpresentatie en waarbij
de ouders konden genieten van onze kunstwerken in het upcycle
museum! Helaas mogen er door Corona geen ouders in de school, maar
we hopen jullie met foto’s/filmpjes zoveel mogelijk te betrekken. Dus hou
de schoolapp in de gaten!

van

mijn

backpackreis

stranden

heeft

in

dit

een

wereldwijde beweging op gang
gebracht, met meer dan 11.000
trashpackers
400.000

die

kilo

in

aan

een

jaar

zwerfafval

hebben opgeruimd.
De boodschap van mijn verhaal is:
''Onderschat nooit welke impact

ONVEILIGE VERKEERSSITUATIE

Een buurbewoner heeft ons verzocht aandacht te geven aan de

je kan maken door iets kleins en
simpels

te

doen

voor

deze

verkeerssituatie bij het afzetten van kinderen bij school, ze schrijft o.a.

wereld''. Dit verhaal eindig ik met

het volgende:

de Recycle Rap, een freestyle rap

"Het valt het ons op dat sommige ouders die kinderen afzetten

waar de leerlingen onderwerpen

(voornamelijk 's ochtends) veel te hard vanaf de Schepenenlaan de

aan mij geven die ik ter plekke

Rousemate door rijden om hun kind af te zetten om naar school te gaan.

recycle in een rap. Daarna doen

De verkeerssituatie is hier al onoverzichtelijk met een bocht naar links

we een opruimrondje in de wijk.

van 90 graden om het woonhuis Rousemate 1 heen, het fiets- en looppad
van rechts. U kent de verkeerssituatie ongetwijfeld.
De schoolgaande kinderen komen daar van alle kanten, lopend en

8 FEBRUARI KOMT DE
TRASHPACKER BIJ ONS
LANGS OP SCHOOL!

fietsend. Met de snelheid waarop sommige ouders aan komen rijden
gaat dit ongetwijfeld nog tot serieuze ongelukken komen".
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VERSLAG PLUSKLAS

(NIELS)

Op kamp naar Schiermonnikoog
groep 8 gaat ieder jaar op kamp naar schiermonnikoog. maar vorig jaar en het jaar daarvoor kon groep 8 niet naar schiermonnikoog.
dimitri is al heel lang meester meer dan dertig jaar maar hij kan niet overal
mee naartoe want dimitri heeft meer dan 100 allergieën.
op kamp ga je ook leuke dingen doen bijvoorbeeld een bonte avond,
een groot kampvuur en een wandelen door het bos.
de meeste kinderen willen wel langer blijven maar dat kan helaas niet.
de meeste kinderen zijn wel is eerder op schiermonnikoog geweest.

SPORT IN BEELD

SportService Zwolle organiseert in samenwerking met de Zwolse
verenigingen; Sport in Beeld! Tijdens een maand staat er een sport
centraal waarbij er in de eerste les bewegingsonderwijs door de
buurtsportcoach een les wordt gegeven, gericht op de sport. In de
volgende weken van de maand kunnen de kinderen uit de wijk kennis
maken met de sport op de vereniging, waarbij ze deelnemen aan de
reguliere trainingen van de vereniging.
Badminton in Februari!
SportService Zwolle, Zwolsche Badminton Club en BC Blauwvinger
organiseren in februari Sport in Beeld; Badminton. De eerste week zal de
buurtsportcoach

badminton

activiteiten

aanbieden

tijdens

de

les

bewegingsonderwijs. De rest van de maand kan je trainingen/clinics
volgen bij de sportvereniging(en)! Denk jij er al langer aan om te gaan
badmintonnen, ben je benieuwd hoe een training er uit ziet, of ben jij na
de les van de buurtsportcoach zo enthousiast geworden en weet je zeker
dat badminton helemaal jouw sport is? Geef je dan snel op!
De trainingen/clinics zullen plaatsvinden in de periode van maandag 31
januari tot en met maandag 14 februari. Geef je op via de sportkalender
van SportService Zwolle!
https://sportservicezwolle.nl/sportkalender

BEDANKT!

VERJAARDAGEN

Hugo Broersen heeft afscheid
genomen van de MR

1 februari

Mathé

MH 6

Via deze weg willen we Hugo bedanken

3 februari

Jaycee

MH 7

voor zijn tomeloze inzet in de MR de

5 februari Sam

MH 8

6 februari Luc

MH 7

7 februari

MH 4/5

afgelopen jaren. Hugo bedankt!

Arsema

13 februari Livia
GEZONDHEIDSONDERZOEKEN VANUIT DE

JEUGDGEZONDHEIDSZORG GGD IJSSELLAND

De Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland is er voor jou! We begeleiden
ouders waar nodig graag bij het opgroeien en opvoeden van hun kind. Je bent
dan ook altijd welkom om je vraag aan ons te stellen. Heb je vragen over de
gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van je kind? Of spelen er zaken op school
die je met ons wilt bespreken? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch

MH 3

15 februari Alexander MH 4/5
16 februari Tim

MH 4/5

20 februari Anna

MH 6

21 februari Yaira

MH 7

27 februari Feline

MH 6

via 088 - 443 07 02 (bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 17.00 uur) of via onze
website www.ggdijsselland.nl/contactjeugdgezondheidszorg.
Gezondheidsonderzoeken
Normaal gesproken komen wij altijd op school om bij de kinderen van ongeveer
5 jaar de ogen- en orentest te doen en de lengte- en gewichtsmeting uit te
voeren. Bij de kinderen van ongeveer 10 meten we de lengte en het gewicht.
Door de coronacrisis hebben we dit het afgelopen schooljaar niet kunnen doen
en helaas is dit ook de komende periode niet mogelijk.
De rest van het schooljaar 2021-2022 gaan we daarom op een andere manier
werken:
Gezondheidsonderzoek 5 jaar
Is je kind ongeveer 5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een uitnodiging. Je kan
dan zelf via Mijn Kinddossier (www.mijnkinddossier.nl) een afspraak inplannen
voor de ogen- en orentest en een lengte- en gewichtsmeting. Het onderzoek
wordt gedaan door de doktersassistente op het consultatiebureau. Je ontvangt
ook een vragenlijst. Deze kun je thuis invullen voor de afspraak. De
doktersassistente kijkt dan samen met jou of er nog een afspraak wordt gepland
bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
Gezondheidsonderzoek 10,5 jaar
Is je kind ongeveer 10,5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een digitale vragenlijst
via Mijn Kinddossier. In deze vragenlijst stellen we algemene vragen over je kind
en informeren we of jijzelf nog vragen hebt. Daarnaast vragen we of je zelf de
lengte en het gewicht van je kind wil meten. De doktersassistente bekijkt de
ingevulde vragenlijst en nodigt je eventueel uit voor een gesprek bij de jeugdarts
of jeugdverpleegkundige.
Heb je tussendoor een vraag? Neem dan contact met ons op of kijk op onze
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website voor informatie over opgroeien en opvoeden.
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