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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Deze week is de kinderraad bij elkaar gekomen. Er is dit jaar weer een actieve 

en betrokken kinderraad. In beide hallen waren er door andere kinderen 

ideeën in de bussen gestopt die wij met elkaar hebben besproken. Om u een 

idee te geven wat er zoal besproken wordt, geef ik u een paar voorbeelden. 

Enkele kinderen hebben aangegeven dat er op het voetbalveld door iemand 

gaten waren gegraven die erg vervelend waren. Oyth en Esra hebben 

vervolgens via de mail contact gezocht met de wijkbeheerder van Zwolle Zuid 

en zij heeft dit opgepakt. De gaten zijn dicht gegooid met zand. Er was in de 

kleedkamer bij de kinderen wat onduidelijkheid over de verdeling van banken 

voor het omkleden van de groepen. Dit is besproken in de klas en nu zijn er 

duidelijke regels over wie waar zijn spullen neer mag hangen. De kinderraad wil 

graag volgend jaar in maart weer een Marshof Got Talent organiseren. Dit punt 

komt op de volgende vergadering terug. De fruitdag op woensdag wordt 

geëvalueerd. Dit gaat heel goed. Iedereen eet die dag fruit en met de gruiten 

nu ook op de donderdag en vrijdag. Met de kerst zouden de kinderen de 

bewoners van Zandhove of de oude Mars wel wat meer willen betrekken. 

Tenslotte staat kerst voor “samen”. Dit is nog maar een kleine weergave van 

wat we bespreken en doen tijdens de kinderraad. Vaak komen we tijd tekort. 

De kinderraadsleden nemen hun taak serieus en daardoor leeft het ook wel 

binnen de school. Vanaf groep 5 is deelname in de kinderraad mogelijk. In 

januari staat ons volgende overleg op de planning, ik ben benieuwd wat er dan 

op tafel komt! 

Voor nu wil ik iedereen alvast een hele fijne sinterklaas toewensen! 

Met hartelijke groet, 

                          Yvette van Haastrecht 

 

 
Nieuwsbrief 6 

28-11-2019 
 
    
           
 
             13-12-
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Kalender  
 

29/11 
Muzieklessen 

voor alle 
groepen 

 
05/12 

Sinterklaas 
 

6/12 
Kerst: school 

versieren 
 

18/12 
Kerstcircuit  
gr 1 t/m 8 

 
19/12 

Kerstdiner en 
kerstmusical 
voor ouders 

 
20/12 

Opruimen 
kerstversiering 

 
 

 



 

 

De jarigen! 
 
Vr 6 dec Joey  groep 8 
  Duuk  groep 1/2 
Za 7 dec Kyra  groep 8 
Di 10 dec Julia  groep 8 
Wo 11 dec Pieter  groep 1/2 
Do 12 dec Dennis  groep 8 
 
 

Iedereen alvast een fijne verjaardag toegewenst! 
 

 
 

 
Nieuw logo 

 
Waarschijnlijk hebben veel mensen al gezien dat wij een nieuw logo aan de voorzijde van de 
school hebben hangen, we zijn hier erg blij mee. In de loop van het schooljaar worden alle 
oude Marshof logo’s vervangen door nieuwe.   
 

 



 

 

Appelflappen bakken 

 
Vorige week donderdag hebben de leerlingen van groep 1 t/m 8 appelflappen gebakken. Wat 
een leuke activiteit om samen te doen. Na afloop konden alle leerlingen en leerkrachten 
genieten van een zelfgemaakte appelflap. De appelflappen waren heerlijk.   
 

  
 
 

Stopmotion filmpjes 
 
Vorige week werden er in groep 6/7 en 8 stopmotion filmpjes gemaakt onder leiding van 
Michiel Bos van de Toonwerkplaats. Stopmotion is een filmtechniek waarmee speciale 
effecten kunnen worden gecreëerd. In de groepen werden stopmotion filmpjes gemaakt over 
de Melkweg. Dit soort activiteiten vergroten zichtbaar de motivatie van leerlingen.  
 

           

 



 

 

Reminder: schoolfruit 
 
In de wandelgangen horen wij dat het een en ander toch nog onduidelijk is over het 
schoolfruit. De leerlingen hoeven op woensdag niets mee nemen van huis omdat er op school 
fruit wordt uitgedeeld. Op dinsdag komt het fruit altijd binnen, mocht uw kind dit fruit niet 
lusten, dan raden we aan alsnog wat mee te geven voor de zekerheid.  Op donderdag en 
vrijdag krijgen de leerlingen het fruit als extraatje, naast de eigen pauzehap die ze meenemen 
van huis.  

 
 
 
Voorleeswedstrijd  
Vandaag gingen we op zoek naar de Voorleeskampioen van de Marshof. Jayla, Mauro, Amy-
Linn, Kiki, Nina en Dennis deden hun uiterste best om zo mooi mogelijk voor te lezen. De jury 
(juf Yvette, juf Lonneke, Sam en Yaira) had een zware taak bij het kiezen van een winnaar. Dat 
werd Amy-Linn, zij las mooi op toon, heel duidelijk en met emotie. Amy-Linn gaat ons 
vertegenwoordigen bij de Regionale Voorleeswedstrijd. Succes Amy-Linn, wij hebben er alle 
vertrouwen in!  

     
 
 
 
 



 

 

Sinterklaasbezoek   

 

Op donderdag 5 december zal Sinterklaas samen met zijn pieten onze school bezoeken.   
In een mail heeft hij ons laten weten dat hij de Marshof dit jaar gelukkig niet zal overslaan!  
Om 8.20 uur worden de kinderen op school verwacht. Als het weer het toelaat, verzamelen 
we op de aangewezen plek, net buiten het schoolplein. Daar wachten we op de aankomst van 
Sint. Indien nodig maken we gebruik van de gymzaal en dan zullen de leerkrachten de 
kinderen hun plek wijzen; groep 1 t/m groep 4/5 op de matten en groep 5 t/m 8 op de 
banken. Ouders, opa’s en oma’s en jongere kinderen zijn natuurlijk ook van harte welkom!  
Voor ranja en wat te eten zorgt de Sint deze ochtend. Uw kind hoeft dus geen eten en drinken 
mee te nemen.  
  
Belangrijke data:  
Vanaf maandag 2 december kunnen de surprises van groep 5 t/m 8 in de klas gebracht 
worden. Uiterlijk 4 december moeten ze aanwezig zijn.  
 

Op woensdag 4 december is er dan een kijkmiddag direct na schooltijd. Voor groep 1 t/m 4 
kunt u een kijkje komen nemen van 11.45 uur tot 12.45 uur en voor groep 5 t/m 8 van 12.30 
uur tot 13.30 uur. U bent van harte welkom!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bij de TSO 
 

Het is weer koud buiten. Dik ingepakt lopen de kinderen 
in de pauze buiten. De leukste sjaals, mutsen, 
oorwarmers en handschoenen zien we voorbij komen. 
Leuk!  
 
 
 
 
 

Misschien heeft u al gezien dat het plein een stuk 
minder bedekt is met bladeren. De nieuwe bezems zijn 
binnen! Er werd gelijk flink gebruik van gemaakt! 
 
 
Op de vrijdagmiddag zijn er maar weinig kinderen die overblijven. We zijn dan ook maar met 
twee overblijfkrachten aanwezig. Meestal blijven we dan binnen. De kinderen kunnen dan 
kiezen wat ze willen doen. Op de computer, tekenen of gewoon spelen met de aanwezige 
materialen. Als de kinderen dat graag willen gaan we natuurlijk wel naar buiten of zijn we een 
deel van de tijd binnen en gaan daarna naar buiten om te spelen. 
 

 
 

 
 
 



 

 

 



 

 

 


