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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
Het was fijn om alle kinderen en ouders weer te zien na de herfstvakantie. Wij 
hebben afgelopen maandag een studiedag gehad met het team. Deze ging over 
begrijpend lezen. Wij gebruiken hiervoor de methode nieuwsbegrip. Wellicht 
heeft u wel eens teksten van uw kind gezien. Vanaf groep 4 starten wij hier 
mee. Nieuwsbegrip is in een wat vernieuwd jasje gestoken. De studiedag was 
praktisch en heeft ons weer nieuwe inzichten gebracht die wij zeker in de 
groepen toe gaan passen. Veel lezen en het praten over teksten is belangrijk 
voor het begrijpend lezen. Maar vind je lezen niet leuk dan ligt daar voor ons de 
uitdaging. Wij proberen kinderen met plezier te laten lezen door verschillende 
activiteiten te organiseren. Bijvoorbeeld het overstijgend lezen in de ochtenden 
door de hele school, veel aandacht voor de kinderboekenweek, voorlezen, het 
maken van zelfgemaakte boeken en deze voorlezen in de onderbouw etc..... 
Leesmotivatie stimuleren blijft een belangrijk item dit schooljaar. De kinderen 
genieten nog steeds van de nieuwe en actuele kinderboeken die wij vorige jaar 
aan hebben mogen schaffen van de oudergelden. Dit komt alle kinderen ten 
goede. Wij hebben weer inspiratie opgedaan afgelopen maandag en ik hoop 
dat de kinderen hebben genoten van hun een extra vrije dag die uiteindelijk 
weer aan hun ten goede moet komen. 
 
Met hartelijke groet, 
Yvette 
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Kalender  
 

 
 

06/11 
Afname NIO 

 
7/11 

Medialessen 
groep 2/3, 6/7 

en 8 
 

8/11 
Muzieklessen 

voor alle 
groepen 

 
14/11 

Klassenshow 
groep 4/5 

 
 



 

 

De jarigen! 
  
Za 2 nov Linde  groep 4/5  
Ma 4 nov Melanie groep 6/7 
  Levi  groep 4/5 
Za 9 nov Aiden  groep 1/2                       
 

Iedereen alvast een fijne verjaardag gewenst! 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Staken 
 
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV 
Onderwijs (CNV), Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), de FNV-Overheid roepen 
alle leden op om op woensdag 6 november 2019 de gehele dag te staken. Ook de 
leerkrachten van onze school zullen meedoen aan de staking. Daarom zullen er geen lessen 
zijn op die dag.  
 
Wij merken nu ook steeds meer hoe moeilijk het is om leerkrachten te vinden voor vacatures 
en voor invaldagen. Dit zal alleen maar moeilijker gaan worden de komende jaren. Iets waar 
wij ons veel zorgen over maken. Dit schooljaar hebben wij noodgedwongen één keer groep 8 
een dag vrij moeten geven omdat er geen inval was. Wij hopen dit binnen de perken te 
houden maar hebben dat niet zelf in de hand. Doomijn biedt opvang aan voor 6 November. 
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met klantadvies: 038-4214521 

 
Sponsorloop Tobias Sybesma Foundation 
 
Het kinderplatform heeft deze sponsorloop een aantal weken geleden georganiseerd samen 
met Travers welzijn. Het was een hele gezellige, sportieve en enthousiaste middag waar 
ongeveer 80 kinderen van verschillende scholen zich keihard hebben ingezet voor de Tobias 
Sybesma Foundation. Er is echt een heel goed en mooi bedrag opgehaald en daarvoor willen 
wij alle ouders en leerkrachten die hieraan hebben meegeholpen ontzettend bedanken. De 
hoogte van het bedrag wordt nog niet verklapt, dit krijgen jullie te horen wanneer de 
kinderen de cheque overhandigen aan Reitse, de vader van Tobias. Maar wat ik wel mag 
verklappen is dat wij met de kinderen van de Marshof echt een geweldig bedrag hebben 
opgehaald. 1067,30 euro! Dit is geweldig!! Dus speciaal voor de kinderen die zich hier voor in 
hebben gezet een groot compliment. 
 

 
 



 

 

Bord met naam van de school 
 
Wellicht is het u al opgevallen dat aan de voorkant van de school de letters "De Marshof" van 
de gevel zijn gehaald. Dit waren nog de letters in de oude stijl en het oude logo waarin ook De 
Florens Radewijnsschool was verweven. Er zal op de muur aan de voorkant een nieuw bord 
met ons nieuwe logo geplaatst gaan worden. Deze is in de maak. 
 

 
 
Groen schoolplein 
 
Zoals het er nu uit ziet gaan we in de voorjaarsvakantie aan de slag met het vergroenen van 
het schoolplein aan de kleuterzijde. In de subsidie voorwaarden staat dat het voor mei 2020 
gerealiseerd moet zijn dus in het nieuwe jaar zullen de werkzaamheden t.a.v. het plein zeker 
plaats gaan vinden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

De kinderraad  
 
Een aantal kinderen uit de kinderraad hadden zich nog niet aan u voorgesteld in de vorige 
nieuwsbrief.  Uiteraard stellen zij zich ook graag voor. Het gaat om Yaira, Sam en Oyth.  Yaira 
en Sam zitten dit jaar voor de tweede keer in de kinderraad omdat de groep 7 leerlingen er 
twee jaar in blijven. Wij geven u nog even een totaal plaatje van onze kinderraad. Veel succes 
iedereen dit schooljaar!  De eerstvolgende kinderraad staat gepland op maandag 25 
november.  

 

                                                                 
Hoi, ik ben Yaira, en zit in groep 8.                                         Hoi, ik ben Oyth 10 jaar. Dit is mijn  
Ik ben gekozen als lid van de kinderraad                               tweede keer in de kinderraad. Ik  
omdat ik leuke en goede ideeën heb om de                         vind het leuk om te gamen en te  
school en wijk beter maken. Ik hoop als ik van                    tennissen. Ik houd van ideeën om de   
deze school af ben dat de school weer groeit                      school beter te maken en iedereen 
zodat we de school niet meer hoeven te delen.                  een leuk schooljaar te geven. 

 

                                      
                                     De kinderraad van links naar rechts:  

Hoi ik ben Sam, en ben 11 jaar. Ik wil ervoor zorgen        Yaira, Nolah, Floor, Anouk, Sam, Esra 
dat we de school kunnen verbeteren met mijn                 Flora en Oyth. 
ideeën. Mijn hobby’s zijn voetbal, buiten spelen en  
Fortnite.                                                                                                                  



 

 

Gezonde school 

 

Schoolfruit 
Van 11 november t/m 17 april krijgen uw kinderen gratis drie porties groente en fruit per 
week op school. De Marshof doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over 
fruit, groente en gezonde voeding. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om 
verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!   
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in 
voor de nieuwsbrief voor ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief 
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en 
fruit per dag te halen. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. U kunt 
hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl.   
 
Op naar een lekker en gezond schooljaar! 
 

                                      
 
 
 
Gezond gedrag 
Bij de meeste kinderen is het al een gewoonte dat zij op woensdag fruit meenemen naar 
school. Heel fijn! Dat is ook de afspraak. Tijdens het overblijven zijn er nog weleens kinderen 
die vanuit huis een snoepje mee krijgen in hun broodtrommel. Hiervoor willen wij een vaste 
regel afspreken zodat voor alle kinderen hetzelfde geldt. Snoep wordt niet meegegeven naar 
school. Een gezond koekje voor als het brood opgegeten is, is prima. Liever geen snoep want 
dat kan voor scheve gezichten onder de kinderen zorgen. 
 
 
 
 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief


 

 

Bij de TSO 
Voor veel kinderen is het tijdens de overblijf een verrassing wat ze in hun bakje hebben. De 
één heeft alleen brood bij zich en de ander brood, tomaatjes en een koekje of snoepje. U bent 
er natuurlijk vrij in om uw kind mee te geven wat u wilt maar toch zouden wij en de school 
het fijn vinden als de snoepjes een traktatie voor thuis blijven. Een lekker stukje fruit of 
groente, een stukje kaas,  worst of een paar noten is lekker en een stuk gezonder.  
 

 
Lekker bewegen! 
 
Het schoolplein ligt weer vol met bladeren. De kinderen vinden het 
heerlijk om daarmee te spelen! De groepen 1 t/m 8 vinden het 
allemaal  leuk om een zo groot mogelijke berg van de bladeren te 
maken. Vorig schooljaar bleek dat we te weinig bezempjes voor de 
kinderen hadden. Van het overblijfgeld zijn daarom nieuwe bezems 
gekocht zodat de kinderen weer naar hartenlust kunnen vegen. 
Met het oog op de winter zijn ook een paar extra 
sneeuwschuivertjes 
aangeschaft.  

 
 
De oude spelletjes zoals Annemaria Koekkoek 
blijven leuk om te spelen in de pauze maar het is 
ook leuk om met de stagiaires een spel te doen! 
 

 
 
 
Eerder heb ik al eens verteld over de speelgoedbak 
met spelletjes die onze gymlerares voor ons heeft 
samengesteld. Het bleek voor ons als 
overblijfkrachten lastig om daarmee aan de slag te 
gaan. Gelukkig hebben de stagiaires uit de 
verschillende groepen dat opgepakt.  
Vol enthousiasme houden ze de kinderen die daar 
die dag zin in hebben bezig met steeds weer een      

ander spel. De kinderen vinden het erg leuk!  
 

          



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


