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Het Upcycle Museum door ruim 100 bezoekers heeft
getrokken

er tijdens de opening van het Marshof Museum 110,- euro is
opgehaald voor de Oekraïne die dag

kinderen uit groep 6 ook nog eens 39,10 euro hebben
opgehaald voor Oekraïne

er vanuit Stichting Beheer oudergelden 500 euro besteed
mag worden aan het beste idee om De Marshof nóg leuker te
maken

groep 8 gaat deelnemen aan het nieuwe project PEC Schools

er 16 acts zich hebben opgegeven voor de MGT op 15 maart

de rapportmapjes een opfrisbeurt hebben gehad 

er opruimhelden gezocht worden voor morgen (11 maart)
tussen 12u en 16u en zaterdag 19 maart 'De Landelijke
Opschoondag 2022' 

op zaterdag 19 maart de allereerste editie van het
Makersfestival Zwolle op het voormalige Philips terrein in
Zwolle is

8 april weer ouders en peuters langs kunnen komen op de
Grote Peuter Dag om te zien wat voor leuke school we zijn
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WIST  U  DAT  . . .



En inzamelingsactie voor Oekraïne

Agelopen dinsdag was de opening van het Marshof Museum. Het was

een groot succes. Er zijn zo'n 100 tot 120 ouders in de school geweest

om na lange tijd weer eens een kijkje in de school te kunnen nemen en

de kunstwerken van de kinderen te bekijken. Er heerste een gezellige

stemming en er klonk een prettig geroezemoes. Kinderen leidden hun

ouders door het museum, lieten vol trots hun werkjes zien en wezen als

echte gidsen hun ouders op de kunstwerken van andere kinderen.

Volgende week stappen we in het thema Lente!

We maakten van de gelegenheid gebruik om geld in te zamelen voor de

Oekraïne en vroegen bezoekers een vrijwillige 'entree-bijdrage' te doen.

Dit heeft een bedrag van 110 euro opgeleverd. Iedereen bedankt voor

uw vrijwillige bijdrage! 
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OPENING  VAN  HET  MARSHOF  MUSEUM



PEC  SCHOOLS !
drie lessen over een gezonde leefstijl

Op dinsdag 22 maart, 29 maart en 5 april gaat groep 8 deelnemen aan het nieuwe project PEC

Schools. PEC Schools is een gezondheid- en vitaliteitsproject waarbij zij vanuit SportService Zwolle

samen met PEC Zwolle United het doel stellen: basisschoolkinderen uit groep 8, middels de

kracht van sport, inspireren en bewust maken van de thema’s vitaliteit & gezondheid. Binnen het

project krijgt de deelnemende groep drie lessen over gezonde leefstijl: gezonde voeding,

bewegen en ontspanning. Elke week vindt één les plaats, De tweede les op dinsdag 29 maart is

groep 8 welkom in het MAC 3PARK stadion waar ze onder andere een speler en speelster van PEC

Zwolle mogen interviewen omtrent gezonde leefstijl! Daarnaast vertelt de speler en speelster van

PEC Zwolle ook hoe een gezonde leefstijl heeft bijgedragen om aan de top te komen! 

CLIX  UPDATE !
Innovatietraject



Vrijdag 11 en zaterdag 19 maart

Ben jij een opruimheld? 

En help je mee om je eigen straat of buurt schoon te houden van

zwerfvuil?

Kom dan op vrijdag 11 maart tussen 12.00 en 16.00 uur naar het

Wijkservicepunt Zwolle-Zuid in kamer 13 in Wijkcentrum De Pol aan de

Gelijkheid. 

Je kunt daar gratis een afvalgrijper ophalen om zwerfvuil te verzamelen. 

Een week later op zaterdag 19 maart ‘De Landelijke Opschoondag 2022’

zien we graag van je hoeveel zwerfafval je hebt verzameld. Wie zijn volle

vuilniszak tussen 10.00 – 13.00u inlevert bij de container op de

parkeerplaats naast ‘China Palace’ in 

het Winkelcentrum Zwolle-Zuid krijgt een leuke attentie.

Doe je mee? 

Dan zien we je graag op vrijdag 11 maart. 

Serge Westerdiep, Monique Wiegers, 

John de Vries, Lucia Koetsier

Team wijkservicepunt Zwolle-Zuid

wijkservicepuntzuid@zwolle.nl

OPRUIMHELDEN  GEZOCHT !

voor uitvinders en ontdekkers!
Robots in elkaar solderen, 3D-printen of glas snijden? Op zaterdag 19

maart is het eerste Makersfestival in Zwolle! Hét festival voor uitvinders

en ontdekkers van 8 tot 18 jaar. Voor iedereen die iets (of niets!) heeft met

techniek, slimme innovaties en grappige uitvindingen. 

Kinderen kunnen er tussen 10 en 16 uur van alles 

'maken’ en zien wat te maken heeft met techniek 

én hightech innovaties. 

Het Makersfestival Zwolle is op het voormalige 

Philips terrein in Zwolle. Hogeschool Windesheim, 

Sterk Techniek Onderwijs en de Vrienden van 

Techniek organiseren dit festival om kinderen en jongeren kennis te laten

maken met techniek. Omdat zij vinden dat techniek magisch is én voor

iedereen. Zelfs als kinderen misschien denken dat ze niet zo technisch

zijn. Het Makersfestival laat zien hoe divers technologie is en kan -wie

weet- zelfs helpen bij een profiel- of studiekeuze. Het Makersfestival is

gratis. Wel fijn als je je even aanmeldt, dan weten we dat je komt! Kijk

voor meer informatie en aanmelden op www.Makersfestivalzwolle.nl 
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VERJAARDAGEN

  1  maart

  2  maart 

  4  maart

  7  maart 

  9  maart

14  maart

16  maart

24  maart

26  maart
31  maart

Maud

Jesse

Coen

Leonie

Xavier

Nilsa

Julian

Davey

Rowy

Jaylinn
 

 MH 1/2B

 MH 1/2A

 MH 1/2A

 MH 3

 MH 7

 MH 1/2B

 MH 8

 MH 3

 MH 7

 MH 1/2A
 

MAKERSFESTIVAL  ZWOLLE

mailto:wijkservicepuntzuid@zwolle.nl
https://makersfestivalzwolle.nl/
https://makersfestivalzwolle.nl/


Speelgoed voor Oekraïne

Natuurlijk merken we ook op school aan de kinderen dat het hele

gebeuren in Oekraïne hen bezig houdt...... De kinderen van de

kinderraad kwamen afegelopen maandag bijeen en zij kwamen met

het idee om speelgoed in te zamelen voor de kinderen uit de

gevluchte gezinnen. Natuurlijk willen we hier als school aan mee

werken en daarom vindt u bij alle ingangen van de school, een krat

waarin speelgoed kan worden verzameld. 
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NOG  MEER  IN  ACTIE  VOOR  OEKRA ÏNE

Bedankt!

AGENDA

Speelgoed voor Oekraïne

Wessel en Leon uit groep 8 en 7 wilden ook graag wat voor Oekraine

doen. Gezamenlijk met vrienden (voetbalteams) hebben de vaders

met elkaar een hulpactie op touw gezet. Zaterdag staat er bij Svi een

grote container waar spullen worden verzameld. 

Groep 6 

Kinderen uit groep 6 haalde 39,10 op door het verzamelen van lege

flessen in de buurt en ze vervolgens in te leveren bij de Jumbo.

11 maart       Opruimdag eigen straat
                     of buurt

19 maart      'De Landelijke opschoondag'
                     Makers festival

25 maart      Margedag groep 1/2A
                     en 1/2B; kleuters vrij

30 maart      De Grote Rekendag
  

  8 april        Grote Peuter Dag 

14 april        Paasontbijt

 

voor jullie inzet en bijdrage  


