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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
Volgende week is de laatste schoolweek van dit jaar. De school is al helemaal in 
kerstsfeer omgetoverd. In de laatste schoolweek van dit jaar staan er een 
aantal leuke kerstgebeurtenissen op de planning, zoals de kerstmusical, het 
kerstdiner en de lichtjeswandeling. De precieze uitleg van deze activiteiten 
wordt volgende week nogmaals via de mail aan u gestuurd.  
 
Ik wil via deze weg ook alle ouders bedanken die ons zo goed hebben 
meegeholpen in deze feestelijke, maar ook drukke maand. Hartstikke fijn dat 
jullie voor ons klaarstonden!  
 
Wij verheugen ons op een gezellige kerstweek volgende week en ondanks dat 
het nu nog wat vroeg is, wil ik iedereen via deze weg alvast hele fijne 
feestdagen toewensen.  
 
Met vriendelijke groet, 
  
Yvette van Haastrecht 
 

 

 
 
  

 
Nieuwsbrief 7 

12-12-2019 
 
    
           
 
             13-12-
2018 

Kalender  
 

17/12 
Meenemen 

kerstversierselen 
voor het kerstbakje 
en een tas voorzien 
van naam en groep 

 
18/12 

Kerstcircuit. Je  mag 
kersttruien aan of 
kerstmutsen op! 

 
19/12 

Meenemen bord 
+bestek in een tas 
voorzien van naam 

en groep. 
Om 17.30u: 

Lichtjeswandeling & 
Musical voor ouders 

Om 18.30u: 
Kerstdiner in de  

eigen groep 
Vanaf 18.30u:  

Gluhwein, 
erwtensoep enz 

voor ouders op het 
kleuterplein. 

 
20/12 

8.30u Musical voor 
de groepen 1 t/m 8 
+ oliebollen (11.15) 

 
 
 

 
 

 



 

 

De jarigen! 
 
Ma 16 dec Stefan  groep 8 
Di 17 dec Claudia groep 6/7 
Zo 22 dec Isa  groep 2/3 
Ma 23 dec Thijs  groep 8 
Di 24 dec Eva  groep 2/3 
Ma 6 jan Thomas groep 4/5 
Do 9 jan Mylan  groep 2/3 
  Feline  groep 1/2 
 

Iedereen alvast een fijne verjaardag toegewenst!  
 
 

 

 
Nieuws vanuit het team 
 
Afscheid juf Esther 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Dinsdag 17 december is mijn laatste dag op de Marshof. Ik ben momenteel al werkzaam op 
het Festival en hoop in de toekomst daar vijf dagen te kunnen werken. Lukt dit nog niet, dan 
ga ik invallen, zodat ik gemakkelijk kansen kan aannemen.  Via deze weg wil ik jullie  
 



 

 

bedanken. Mede door jullie en jullie kinderen heb ik een fijne tijd op de Marshof gehad.  
Groetjes, juf Esther 
 
En namens het team van De Marshof, de kinderen en de ouders willen wij Esther ook erg 
bedanken voor alles wat zij voor de Marshof heeft betekend! Wij wensen haar veel geluk toe 
op haar nieuwe werkplek. 
 

 
 

 
Meester Dimitri is 40 jaar in dienst 
 
Er is ook feest voor meester Dimitri want hij is 40 jaar in dienst van OOZ. Wat een bijzondere  
mijpaal! Dinsdag hebben we dit gevierd met een lekker etentje met het hele team van De 
Marshof.  
 

   
 

 



 

 

Meester Bert 65 jaar geworden 
 
Meester Bert mocht afgelopen vrijdag 6 december 65 kaarsjes uitblazen. Wauw! Uiteraard 
hebben we deze dag niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Zijn kantoor en de gangen waren 
feestelijk versierd met foto’s en slingers. Nog vele gezonde en gelukkige jaren toegewenst! 
 

Juf Debby is geslaagd! 
 
Na een jaar hard werken en studeren, heeft Juf Debby haar diploma behaald voor de 
opleiding ‘Leidinggeven 1’. Gefeliciteerd! 

 
 

Sinterklaas op De Marshof 
 
Op donderdag 5 december kwam sinterklaas aan op De Marshof met zijn pieten. Gespannen 
gezichtjes, vrolijke roetveegpietjes en verklede kinderen stonden samen met ouders en opa’s 
en oma’s enthousiast te wachten. Wat hebben de kinderen een leuke dag gehad. Voor 
iedereen die meegeholpen heeft… bedankt namens ons allemaal! 

 

        
 

 



 

 

Nieuwe kleutergroep 
 
Na de kerstvakantie starten wij met een extra kleutergroep. Wij zijn heel blij met de 
leerkrachten die wij aan hebben kunnen nemen. Het gaat om Sara en Maaike. Sara zal van 
maandag t/m vrijdag in groep 1 gaan lesgeven. Maaike zal in groep 1/2 naast Debby komen te 
staan.  
Omdat Maaike op dit moment nog werkzaam is bij een ander bestuur in een kleutergroep kan 
zij vanwege een opzegtermijn van twee maanden pas op 1 februari bij ons starten. Er zal een 
vervangster komen die de maandagen en dinsdagen in januari zal opvullen. Als Maaike op 1 
februari  start, dan zal zij er op de maandag, dinsdag en woensdag zijn. Debby zal blijven op 
de donderdag en de vrijdag. In januari blijft Debby de woensdagen nog werken in groep 1-2. 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u bij Yvette of bij Debby terecht.  
 
 
 

 

 
 
Stakingen 
 
De onderwijsvakbonden hebben met werkgeversorganisatie PO-Raad een akkoord bereikt 
over een cao voor het basisonderwijs. Ondanks de nieuwe cao gaat de geplande tweedaagse 
staking op 30 en 31 januari wel door. Als dit zo blijft dan zal De Marshof hier ook aan 
meedoen. Wellicht dat u als ouder alvast rekening kan houden met deze twee stakingsdagen. 
Na de kerstvakantie hoort u meer over de actuele stand van zaken. 



 

 

Weetjes uit de klas 
 
Kind: “juf hoe laat is het?” 
Juf: “tijd voor muziek” 
Jongentje: “tijd om een scheetje te laten”  
 
 

We doen het spel ‘De slimste mens’. De vraag is: 
“Wat weten jullie over Calvijn?” Oyth, Nina en Kiki geven vol overgave 
antwoorden die over een YouTuber gaan die Kalvijn heet. Juf Semira 

en meester Michiel liggen helemaal dubbel. 

 

 
 
 
Spelletjesaanbod in de middagpauze 
 
Elke dinsdag en donderdag komen studenten van het Deltion college langs om in de 
middagpauze verschillende spellen in de gymzaal te doen met de kinderen van de overblijf. 
Superleuk om te zien hoe de leerlingen zich vermaken en enthousiast meedoen aan alle 
spellen.  
 

         
 

 


