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KALENDER 

 

5/11: 

Kinderraad 

 

7/11: 

Afname NIO (groep 8) 

Kinderplatform 

 

15/11: 

Open huis, 9.00 tot 11.00 uur 

 

3/12: 

Kinderraad 

 

5/12: 

Sinterklaas 

ADRES 

OBS De Marshof 

Tichelmeesterlaan 45 

8014 LA Zwolle 

NIEUWSBRIEF 
NUMMER 6, 1 NOVEMBER 2018 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

En dan zitten we alweer in de maand november………… 

 

Ik hoop dat iedereen een fijne herfstvakantie heeft gehad!  

Afgelopen maandag tijdens de studiedag hebben we het eerste 

anderhalf uur flink opgeruimd in de school. Ook dat zijn dingen 

die moeten gebeuren. Een hele container vol is afgevoerd. Met 

dank aan Beate die heeft helpen sjouwen.  

 

Daarna zijn wij bezig geweest met een tussenevaluatie van de 

groepsplannen en het invullen van Kanvas, ons digitale Kanjer 

Volg- en adviessysteem. De stuurgroepen gedrag, taal/lezen en 

rekenen zijn bij elkaar gekomen om het inhoudelijk te hebben 

over ons onderwijs. Het was een productieve dag.  

 

Ik vond het fijn om alle leerlingen dinsdag weer op school te zien.   

Woensdag hadden we onze eerste cultuurdag. De kinderen en 

leerkrachten hebben genoten. Fijn om zoveel betrokken (hulp) 

ouders binnen de school te zien. In deze nieuwsbrief kunt u nog 

wat foto’s zien.  

 

Vanaf volgende week maandag zullen er spelkaarten beschikbaar 

zijn voor kinderen die met elkaar buiten een spel willen spelen. 

Ook hoort hier een bak met attributen bij. Erica Maneschijn, onze 

gymdocent, heeft dit gerealiseerd. De overblijfmoeders hebben 

hier ook uitleg over gehad. Op deze wijze proberen wij het samen 

het buiten spelen een wat doelgerichter karakter te geven voor 

de kinderen die hier behoefte aan hebben.  

 

Donderdag 15 november hebben wij een open huis tussen 9 en 11 

uur. Zie de flyer in de bijlage.  

 

Verder uiteraard nog meer onderwerpen, maar die leest u 

hieronder. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Yvette van Haastrecht.  
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TUSSENSCHOOLSE OPVANG OP DE MARSHOF 

De Marshof heeft een vast team vrijwillige overblijfkrachten dat bestaat uit 7 vaste en 1 invalkracht.  

Iedere maandag, dinsdag en donderdag vangen we de kinderen op die overblijven. Meestal met het 

hele team van 7, maar soms met een persoon minder al komt dat heel weinig voor. Op vrijdag blijft 

maar een klein groepje kinderen over dus dan wisselen we elkaar af. Er zijn dan altijd 2 

overblijfkrachten aanwezig. 

De kinderen zijn onderverdeeld in 3 groepen. Groep 1 en 2, groep 3, 4 en 5 en groep 6, 7 en 8. 

Voordat de kinderen komen, halen wij alle bakjes en bekers uit de koelkast en verdelen ze onder de 

groepen. Het is daarom belangrijk dat de namen op de bekers en bakjes staan. Dat maakt het voor ons 

makkelijker, maar het is ook belangrijk omdat we dan zeker weten dat ieder kind het eigen eten en 

drinken krijgt.  Kinderen met een allergie mogen natuurlijk nooit de verkeerde lunch krijgen. Om die 

reden mogen de kinderen ook geen eten of drinken ruilen of aan anderen geven. 

  

Rond 12 uur mogen de kinderen die klaar zijn met eten en drinken naar buiten. Twee van ons gaan dan 

altijd met ze mee. De kinderen die nog niet klaar zijn, eten lekker verder en gaan naar buiten als ze 

klaar zijn. Er blijft altijd een overblijfkracht binnen tot het laatste kind klaar is met eten. 

 

Bij slecht weer blijven we binnen, maar het liefst gaan we natuurlijk buiten spelen na het eten.  

We moeten het plein en het veld delen met De Schatgraver. Dat gaf op het voetbalveld problemen dus 

er is afgesproken dat op maandag en op donderdag de kinderen van De Marshof het voetbalveld 

kunnen gebruiken en de kinderen van De Schatgraver spelen dan op het basketbalveld. De scheidslijn 

daarvoor is het wandelpad. Op dinsdag en vrijdag is het andersom. Bij het water mogen de kinderen 

natuurlijk niet komen.  

Het plein aan de kant van de onderbouw is alleen voor de onderbouwleerlingen van De Marshof.  

We merkten dat vooral de allerkleinsten moeite hadden met de grote groep kinderen die op het plein 

speelden. Groep 1 en 2 blijven op dit plein en vanaf groep 3 mogen de kinderen ook buiten het hek 

spelen. 

 

Vanaf kwart voor één mogen de kinderen die niet over zijn gebleven pas op het schoolplein. Kinderen 

die niet overblijven en kinderen van De Schatgraver vallen niet onder ons toezicht. Om tien minuten 

voor één komen de leerkrachten die pleindienst hebben naar buiten en mogen de kinderen naar 

binnen. De kleuters worden door 2 overblijfkrachten rond kwart voor één naar de klas gebracht. 

 

Kinderen die aangemeld zijn met een vast overblijfpatroon dienen afgemeld te worden bij ons als ze, 

om wat voor reden dan ook, niet hoeven over te blijven. Niet afgemeld betekent dat die dag wel 
doorberekend wordt. Afmelden kan via een voicemailbericht, een sms bericht of via whattsapp op 

telefoonnummer 06-41819400. U kunt ons voor vragen en/of opmerkingen altijd bereiken op dit 

nummer op overblijfdagen tussen 11.45 uur en 13.00 uur. Mochten wij onverhoopt niet in staat zijn de 

telefoon te beantwoorden, laat dan een berichtje achter zodat wij u terug kunnen bellen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team TSO 
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 NIEUWS UIT GROEP 5/6 

Zoals in alle andere groepen, hebben wij ook in de afgelopen 8 weken veel gedaan. Als eerste moesten 

we natuurlijk aan elkaar en aan het werk in groep 5/6 wennen. In groep 5/6 werken de kinderen met 

een weektaak. Wat in de eerste weken bijna onmogelijk leek, is nu veel makkelijker geworden.  

De meeste kinderen hebben hun taak op vrijdag af. De kinderen hebben ook een paar methodetoetsen 

gemaakt. De resultaten zijn heel goed.  

Tussen al dat werk door, zijn we vaak met spelletjes bezig. De spellen: “Dag en nacht” en “Politieagent 

en acteur” vinden de kinderen heel leuk. 

Een van de leukste activiteiten voor de kinderen is het koken. Een paar kinderen hebben voor de hele 

klas kaasstengels en worstjes in bladerdeeg gemaakt. Natuurlijk hebben ze hun kookspecialiteiten ook 

voor hun ouders, meesters en juffen gemaakt.  

Afgelopen woensdag hadden we de cultuurdag. De kinderen mochten twee keuzes maken uit 

verschillende workshops. Zij hebben geschilderd, gelukspoppetjes gemaakt, gedanst, 

muziekinstrumenten bespeeld, yoga en techniek gedaan en natuurlijk gekookt.  

 

Groetjes van groep 5/6 
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VERVOLG NIEUWS UIT GROEP 5/6 

 

Hallo, 17 oktober gingen we naar De oude Mars (de oude boerderij achter school) en het was er erg 

leuk. We mochten naar een voorstelling kijken over “De oude reus”. De voorstelling ging over een 

paar oma ’s. Een daarvan wist heel veel van bomen. De acteur zei dat er een boom was genaamd “De 

oude reus” en dit was de langste boom daar, namelijk: 8 meter en 50 centimeter. Het was een holle 

boom waar onze hele klas in past. Op een gegeven moment moest de hoofdrolspeelsters van haar man 

Dirk een eik kappen. Ze wist niet wat voor een boom het was, dus keek ze in het bomenboek van haar 

belangrijkste oma. Maaaaaarrrr er stond helemaal niks, behalve: ‘Blad, schaduw en 

boomschorsafdruk’. Dat was het eind van het theater en toen moesten we bezig zijn met de stamboom 

van de klas of met het bomenboek de bladeren enzovoort zoeken en opplakken in het bomenboek of 

appelflappen maken. Toen we daar eenmaal mee klaar waren, mochten we nog heel even buiten 

verstoppertje of tien tellen spelen. Daarna mochten we gaan zitten en de appelflap opeten en weer heel 

even buiten spelen. Toen was het afgelopen en gingen we weer terug naar school. 

 

Alice Groep 5/6. 
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VERVOLG NIEUWS UIT GROEP 5/6 

 

Hoi, 

Dit is Groep 5/6. Ik ga jullie vertellen wat we allemaal voor de herfstvakantie hebben gedaan. Groep 6 

gaat maandag- en dinsdagochtend naar juf Chanouk om te leren en dan hoeven de juffen maar voor 

één groep te staan. We doen heel veel leuke dingen in de klas, bijvoorbeeld spelletjes, maar ook 

koken. Daarnaast moeten we op vrijdag ook zwingen in de ochtend. Tijdens de cultuurdagen doen we 

altijd hele leuke dingen. 

 

Groeten van Amy-Linn van groep 6 

 

        

 

SPLITSING GROEP 1/2 

Na de voorjaarsvakantie, dus vanaf maandag 25 februari 2019, zal de kleutergroep gesplitst gaan 

worden. Wij hebben dan 33 kleuters en er zullen er daarna nog ongeveer 5 volgen. Er zal een vacature 

uitgezet gaan worden om een nieuwe kleuterjuf aan te trekken die in nauwe samenwerking met juf 

Esther zal gaan werken. We houden u van dit proces op de hoogte.  
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CULTUURDAG 

 

Wij kijken terug op een geslaagde cultuurdag. Een dag waarop de kinderen hun talenten konden laten 

zien. Ze mochten zelf een workshop kiezen die ze graag wilden volgen. De keuzes waren: knutselen, 

schilderen, techniek, muziek, yoga, dansen, knopen en koken. De kinderen hebben ervan genoten.  

Wij willen de ouders die hebben geholpen om deze dag tot een succes te maken nogmaals bedanken!  
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KLASSENSHOW GROEP 4 

Op donderdag 18 oktober voerde groep 4 hun klassenshow op. De klassenshow ging over het boek 

van Jochem Meyer, de Gorgels. Maar we gebruikten ook onze eigen fantasie voor het verhaal.  

Melle ontdekt op een nacht een Gorgel in zijn kamer. Deze Gorgel blijkt zijn beschermer te zijn, om te 

zorgen dat Brutelaars hem niet ziek kunnen maken. Samen met nog meer Gorgels lukt het om de 

slechteriken, de Brutelaars, weg te jagen.  

 

We zijn trots op de kinderen van groep 4, het was een geweldige show.  

 

  

   

 

 

KORFBALVERENIGING ORANJE ZWART 

Vanochtend (24 oktober 2018) heeft Korfbalvereniging Oranje Zwart deelgenomen aan de 

Sportspektakeldag in Zwolle Zuid, georganiseerd door Sportservice Zwolle. 3 trainers van Oranje Zwart 

hebben de 120 deelnemende kinderen van diverse basisscholen en BSO's laten proeven hoe leuk 

korfbal is. En dat was het! Zeer gedreven ging de bal door de korf, werden er heuse partijtjes gespeeld 

tegen de 3 trainers van Oranje Zwart. Heb je meegedaan en ben jezelf enthousiast geworden en wil je 

een paar keer gratis meetrainen? Dat kan! We starten vanaf dinsdag 6 november weer in de zaal, de 

ZBC hal in Zwolle. Laat even weten wanneer je komt en stuur een mail naar: https://oranje-

zwart.nl/leuk-voor-jouw-kind/  

https://oranje-zwart.nl/leuk-voor-jouw-kind/
https://oranje-zwart.nl/leuk-voor-jouw-kind/

