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Beste ouder(s), verzorger(s),  

Deze week is het de week tegen pesten. Het thema is “Wees een held, met 
elkaar”. Één van onze ambities is het realiseren van een veilig en positief 
klimaat in de klas. Hiervoor is de klas samen verantwoordelijk. Je leert jezelf 
pas echt ontdekken in relatie tot een ander. Vandaar dat het woord “samen” 
ook zo belangrijk is als tegenhanger van “pesten”. Samen zoeken naar 
oplossingen, samen werken, samen leren, samen lachen, samen huilen, samen 
zijn……… Samenwerken is een vaardigheid die heel belangrijk is en ook steeds 
belangrijker wordt in onze samenleving. Hiervan leer je en ontwikkel je. De 
toekomst verandert snel, hoe die toekomst er precies uit ziet, is nu nog niet 
duidelijk. Van ons vraagt dat bewuste aandacht voor het ontwikkelen van leren. 
Het gaat niet alleen om de inhoud van het leren, maar ook hoe je leert en wat 
je leert. Er worden daarom in de klassen ook op verschillende manieren 
werkvormen ingezet om het “samenwerken” te stimuleren.  

 

Met vriendelijke groet,  

Yvette van Haastrecht 
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Kalender  
 

27/09 
Muzieklessen 
groep 1 t/m 4 

 
2/10 
Start 

kinderboeken- 
week (t/m 13 

oktober) 
 

3/10 
Medialessen 

groep1/2, 4/5 en 
5/6 

 
4/10 

Dierendag. 
Muzieklessen 
groep 1 t/m 4 

 
7/10 

Dag van de 
leraar 

 
 



 

 

De Jarigen! 

Za 28 sep : Alicia Scheffers                                                                             
Wo 2 okt : Viènn Hulzebos 
    Ko van der Steeg    

 

Iedereen alvast een fijne verjaardag gewenst! 

 
 
Verandering in data nieuwsbrief 

Volgende week donderdag (3 Oktober) zal er een extra nieuwsbrief verschijnen omdat onze 
administratie twee weken, vanwege medische redenen, niet aanwezig kan zijn. Dus 10 en 17 
oktober zal er geen nieuwsbrief verschijnen. De eerstvolgende is dan weer na de 
herfstvakantie. 

 

Schoolapp 

Inmiddels zijn er door de leerkrachten al foto’s op de schoolapp geplaatst. Leuk om eens naar 
te kijken als u geregistreerd bent. Wij zullen hier af en toe foto’s gaan plaatsten zodat u ziet 
waar we zoal mee bezig zijn op school. Lukt het registreren u niet, stuur dan een mail naar 
e.riphagen@ooz.nl 
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Nieuws vanuit de Plusklas 

Aan de ouders van de kinderen in de plusklas,  

Hierbij wil ik u laten weten dat ik vanwege omstandigheden genoodzaakt ben te stoppen met 
het begeleiden van de plusklas. Volgende week, donderdag 3 oktober, zal de laatste keer zijn 
dat ik met uw kinderen werk.  

Er wordt momenteel gezocht naar een opvolger. Zodra er meer bekend is hoort u dat van 
Yvette.  

Met vriendelijke groet,  

Annabel Siemers  

 

Vergroening op het schoolplein 

Yes, goed nieuws!!!! 
Wij hebben de groene schoolplein subsidie binnen. Wij kunnen dus verder met onze plannen 
en de uitwerking ervan. 
Wordt vervolgd…... 

 

 

 



 

 

Sponsorloop 

Gistermiddag was de sponsorloop van het kinderplatform. Fijn dat er ook kinderen van De 
Marshof hebben bijgedragen aan dit goede doel. Er zijn heel wat rondjes gelopen door onze 
kanjers! De opbrengst gaat naar de Tobias Sybesma Foundation. Wij krijgen nog te horen wat 
er in totaal is opgebracht. Het geld kun je bij de eigen leerkracht inleveren of je kan het in de 
brievenbus van de kinderraad aan de bovenbouw kant deponeren. Binnen 2 weken wordt het 
geld opgehaald door de organisatie. Bij deze wil ik alle kinderen en ouders die hieraan hebben 
bijgedragen enorm bedanken. De schoolshirts, die de lopers mee naar huis hebben gekregen, 
zouden we graag schoon voor woensdag 2 oktober weer op school terug willen hebben.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nationale sportweek 

Zoals jullie wellicht weten is het deze week de Nationale sportweek! De Nationale Sportweek 
is een initiatief van NOC*NSF met als doel sporten en bewegen te promoten. De Sportweek 
laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is. De Nationale Sportweek valt 
samen met het moment waarop veel verenigingen en clubs hun deuren opnieuw open zetten; 
het sportseizoen gaat weer beginnen. Daarom vieren we tijdens de Sportweek in september 
in heel Nederland de start van het nieuwe sportseizoen! Deze week is hier aandacht aan 
besteed door onder andere de Rico Verhoeven 10@10 Challenge! Tijdens deze Challenge 
hebben we met alle klassen 10 minuten bewogen! Dit deden we aan de hand van een 
speciale beweegvideo onder leiding van Rico Verhoeven, wereldkampioen kickboksen! De 
kinderen deden goed mee en vonden het erg leuk! 

 

Samen buitenspelen 

Daarnaast zijn we deze donderdag weer gestart met het PauzeBeweegPakket! 
Dit houdt in dat de kinderen op het schoolplein zelf spellen kunnen opstarten met behulp van 
verschillende leskaarten. Binnen de gymlessen wordt er een bepaald spel aangeboden aan de 
kinderen die zij vervolgens op het schoolplein ook kunnen spelen. Ze hebben de activiteit dan 
al een keer gezien en op de leskaart staat nogmaals beschreven wat de bedoeling is, zodat de 
kinderen dit zelf op kunnen starten met de bijbehorende materialen.   
We zijn donderdag weer begonnen met drie spellen en dit wordt steeds verder uitgebreid. Op 
deze manier proberen wij het samen buitenspelen een wat doelgerichter karakter te geven 
voor kinderen die hier behoefte aan hebben. De kinderen deden donderdag al enthousiast 
mee! We konden helaas door de regen niet buiten spelen maar binnen vermaakten de 
kinderen zich ook prima. 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
Nieuws uit groep 1/2 

 
In het kader van de week tegen pesten heeft Juf Esther in groep 1 / 2 een verhaal voorgelezen 
over Max. Max is een hond en hij is bang voor Mini de buurkat. Zij pest hem en rent expres 
achter Max aan en gaat op zijn hondenhok staan. De kinderen mochten er daarna over 
tekenen.  
 

                                     

 
 



 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 


