NIEUWSBRIEF DECEMBER 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Ik wil u even meenemen in het proces. Waar staan we op dit moment?

AGENDA

Andere schooltijdentraject
Onlangs hebben veel ouders de vragenlijst rondom de andere schooltijden
ingevuld. Een hoge respons.

4 december
Sinterklaasviering
7 december
Kinderraad
16 december
Kerstcircuit
18 december
Kerstontbijt
Kinderen 's middags vrij

Afgelopen woensdag zijn we als werkgroep voor het eerst online bij elkaar
gekomen. De werkgroep bestaat uit 3 ouders (waarvan één Mr ouder), een
leerkracht en de directeur. We zien dat de ouders en leerkrachten over het
algemeen dezelfde voorkeur hebben. Volgende week staat er weer een
werkgroep vergadering gepland. Zo gauw we meer concrete informatie
hebben, laten wij het u weten.
Verandering schooltijden na de kerstvakantie
De afgelopen periode hebben we gewerkt met het huidige coronarooster.
Nu de basisschoolleerlingen weer stabiel naar school gaan, is het belangrijk
om naar de lange termijn te kijken. Uit het traject andere schooltijden is
gebleken dat wettelijke richtlijnen aangeven dat wij tot 14.45 uur naar
school zouden moeten gaan.
Dit gaan wij na de kerstvakantie dus ook doen.
De BSO van Doomijn zal hier op aansluiten.
Dus let op:

21 december t/m 3 januari

Kerstvakantie

Na de kerstvakantie zal de eindtijd i.p.v. 14.30, 14.45 uur zijn. De
overige tijden blijven hetzelfde!
BSO na de kerstvakantie

Na de kerstvakantie zal de BSO om 14.45 uur starten. Dit is afgestemd met
Doomijn. Ouders die gebruik maken van de BSO zullen hiervan bericht
krijgen via Doomijn. Volgende week dinsdag gaan zij bezig met de nieuwe
contracten.
Nogmaals dank aan de vrijwillige ouders die ons hebben geholpen de
opvang te regelen tussen 14.30 tot 15.15 uur de afgelopen periode.

Extra hulp tijdens de grote pauze
Na de herfstvakantie hebben we afscheid genomen van een groot gedeelte
van onze vaste overblijf moeders. Emmie-Lou en Esther zijn het blijven
doen. Nu lopen er studenten buiten en medewerkers die geen groep
hebben. Over het algemeen gaat dit best goed maar soms zitten we niet
ruim qua mensen.
Uit de vragenlijst blijkt dat er een kleine groep ouders is die best iets willen
betekenen tijdens de pauzes op de maandag, dinsdag of donderdag. Alleen
elke week liever niet. Het zou fijn zijn om er elke dag één iemand bij te

Na de
kerstvakantie
Nieuwe
schooltijd!
8.30 t/m 14.45

hebben. Als er onverwachts iemand ziek wordt of een student er niet kan
zijn dan hebben we wat meer speling. En extra ogen zijn altijd prettig. Ik
heb meerdere ouders gesproken die zeiden: "ik wil het best doen maar
niet elke week".
Daarom zou ik wel een poule willen maken met ouders voor op de
maandag, dinsdag of donderdag. Als er ouders zich beschikbaar stellen
voor één dag en dit met elkaar kunnen rouleren dan hebben we een

Andere tijden blijven hetzelfde:
Woensdag: Gr 1 t/m 4 - 11.45
Gr 5 t/m 8 - 12.30
Vrijdag:

Gr 1 t/m 4 - 11.45

vangnet en er elke dag in ieder geval één iemand bij. Mocht u hier
interesse in hebben, wilt u dan een mail sturen naar Yvette?
Mail: y.vanhaastrecht@ooz.nl
Met hartelijke groet, Yvette

ZWOLLE ZUID MAGAZINE

21 december wordt het nieuwe Zwolle Zuid magazine in Zuid huis aan huis
verspreid en wij staan daar als school met een A-4 advertentie in!
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SCHOOLFRUIT EN GROENTE

Leerlingen van groep 8 verdelen het fruit
op woensdag, donderdag en vrijdag over
de klassen.

DE MARSHOF NOG BETER ZICHTBAAR

Wij hebben twee nieuwe logo borden gekregen.
1 aan de achterkant van de school en 1 aan de zijkant naast het
bord van Doomijn.
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Kerstfeest op

De Marshof
Beste ouders/verzorgers,
Bij deze willen wij u graag op de hoogte stellen van hoe het kerstfeest op De Marshof
dit jaar verloopt. Net als bij het Sinterklaasfeest moeten we ook hier helaas het één en
ander aanpassen, natuurlijk vanwege alle coronamaatregelen,
maar we denken toch dat we er samen best een leuk feest van kunnen maken!

Zo hebben we besloten om dit jaar geen kerstdiner te organiseren waarbij normaal
gesproken ieder kind iets voor het buffet meeneemt. In plaats daarvan gaan we een
kerstontbijt organiseren waarbij alle boodschappen door ons als school worden
verzorgd. Verderop in deze brief leest u meer hierover!

Kerstfeest op

De Marshof
KERSTCIRCUIT WOENSDAG 16 DECEMBER
We werken in twee circuits met gemengde groepen: een mix van groep 1 t/m 4 en een
mix van groep 5 t/m 8. De kinderen krijgen verschillende workshops waaronder een
dansworkshop van Song and Dance, ze gaan kerstcake versieren, een placemat maken
voor het kerstontbijt enz.
Ook één van de activiteiten is het maken van een kerstbakje. (Kinderen die vanuit
geloofsovertuigingen geen kerstbakje maken, maken dan een leuk winterbakje.)
We willen wij u vragen om uw kind een plastic tas voorzien van naam en groep mee te
geven, met daarin een aantal versierselen en kerstgroen waarmee het kerstbakje
verfraaid kan worden. School verzorgt dit jaar de oase met een bakje dus deze hoeven
niet meegenomen te worden. De tas met de spullen voor het kerstbakje maken, kan
al meegegeven worden vanaf dinsdag 15 december. Alle kinderen mogen op 16
december, tijdens het circuit, in hun (foute?) kersttrui komen en/of met een leuke
kerstversiering

op hun hoofd. Aan het eind van de ochtend maken we van alle

kinderen van de hele school samen een leuke groepsfoto.

Kerstfeest op

De Marshof
KERSTONTBIJT EN
WINTERMUSICAL GROEP 8
VRIJDAG 18 DECEMBER
KERSTVOORSTELLING
DONDERDAG 17 DECEMBER
Op donderdag 17 december worden er
voorstellingen verzorgd door Song and
Dance. nl.
In de ochtend kijken de groepen 1 t/m 4
naar de voorstelling “Lonny” , in de
middag kijken ook de groepen 5 t/m 8
naar een kerstmusical.

Zoals gezegd houden we dit jaar een
feestelijk kerstontbijt !
Voor dit buffet moet ieder kind zijn eigen
bord, beker en bestek meenemen.
Wij vragen u daarom deze spullen in een
plasticzak voorzien van naam en groep,
al op donderdagmorgen aan uw kind
mee te geven.
Er hoeven geen etenswaren van huis
meegenomen te worden, alle spullen
worden door school ingekocht.
Alle kinderen zijn gewoon om 8.30 uur op
school aanwezig, we starten dan meteen
met het ontbijt. Om 11 uur kijken we
naar een musical van groep 8, waarna
om 11.45 uur voor alle leerlingen de
kerstvakantie begint.

