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Hartelijke groet,
het hele team van 



MEC Muziek start na de kerstvakantie met een cursus Maak Samen Muziek

voor kinderen van groep 3-6. 

In deze cursus maken de kinderen kennis met allerlei instrumenten. We

gaan samen zingen en leren nieuwe liedjes. Ook gaan we letterlijk aan de

slag, met ritme. En we leren de beginselen van het noten lezen. Het is een

leuke introductiecursus als start van je muzikale carrière. 

De cursus bestaat uit 8 lessen en kost €99,-.

De cursus wordt op woensdagmiddag om 14.45-15.30.

Aanmelden kan via www.mecmuziek.nl

Waar:    Basisschool De Marshof 

Wanneer:  13?, 20 en 27 jan   

  3, 10 en 17 feb

              3 en 10 mrt

CURSUS "MAAK SAMEN MUZIEK"
start in week 2 na de kerstvakantie

Tichelmeesterlaan 45   
8014 LA  Zwolle   
038 460 14 71   
www.marshof.nl 
y.vanhaastrecht@ooz.nl 

WIST U DAT.....

de stichting beheer ouder-
gelden cup cakes en
fruitspiesjes hebben geregeld
voor het kerstontbijt. 

wij veel via de schoolapp
communiceren en dat de
nieuwsbrief daardoor minder
vaak dan voorheen verschijnt.

      Heerlijk was het!

Na de
kerstvakantie

Nieuwe
schooltijd!

8.30 t/m 14.45

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
                     

Kerstvakantie 
19 dec t/m 3 jan 2021

School is gesloten  
t/m 17 januari

NA DE VAKANTIE ONLINE LES

Helaas moesten we de deuren weer sluiten, zoals het er nu uit ziet t/m 17

januari. Vanaf 4 januari pakken we de draad weer online op. 

Leerkrachten en directie zijn per mail te bereiken voor vragen. 

vanaf maandag 4 januari



Doe jij dit jaar ook mee aan de kerstbomenactie op woensdag 6 januari en

woensdag 13 januari 2021? Als je tien kerstbomen inzamelt, mag je gratis

zwemmen in zwembad De Vrolijkheid! 
 

Ieder jaar wordt in de gemeente Zwolle de kerstbomenactie ‘Oude bomen

vangen veel winst!’ georganiseerd. Je kunt dan kerstbomen inzamelen,

zodat die niet op straat blijven liggen of in brand worden gestoken. We

hopen dat zoveel mogelijk kinderen meedoen aan de actie. Zo houden we

de straten schoon en het is goed voor het milieu! 
 

Doe mee! 

Je mag meedoen als je 15 jaar of jonger bent. Je kunt op woensdag 6 januari

en woensdag 13 januari kerstbomen inleveren bij één van de inleverpunten

bij jou in de buurt. Voor iedere ingeleverde kerstboom krijg je € 0,20 en een

stempel op de stempelkaart. Met een volle kaart (tien stempels) mag je

gratis zwemmen in zwembad De Vrolijkheid aan de Ossenkamp 7 in Zwolle.
 

Inzamelpunten

De kerstbomen kunnen worden ingeleverd op woensdag 6 januari en

woensdag 13 januari van 13.00 - 16.00 uur bij de volgende inzamelpunten:

 Aa-landen
Rijnlaan, bij de Aldi

Maaslaan / hoek Beulakkerwiede

Assendorp   

Hortensiastraat, bij de speeltuin 

Windesheimstraat

Berkum                        
Hoek Erasmuslaan / Abelenlaan

Dieze                            
Ruusbroecstraat / volkstuinen

Holtenbroek               
Omgeving wijkcentrum Holtenbroek

Westenholte
Petuniaplein (winkelcentrum)

Wipstrik                       
Herfterplein

Stadshagen
Drapenierlaan

Jeugdtuinen / Oude Wetering

Hoek Frankhuizerallee / Slaperdijkstraat

Sportlaan, parkeerplaats CSV’28

Zwolle-Zuid          
Oude Deventerstraatweg, onderkomen
ROVA
Gedeputeerdenlaan, bij de scholen
Parkeerplaats S.V.I.
Stokmeesterslaan, bij de scholen
Schellerallee

Afwijkende locaties: 
Binnenstad, Kamperpoort en
Stationsbuurt
Op woensdag 13 januari 2021 rijdt er
tussen 13.00 en 16.00 uur een auto van
ROVA rond om de  kerstbomen op te halen
 

Veerallee              
Alleen op woensdag 13 januari 2021
tussen 13.00  en 16.00 uur op het
Frederiksplein
 

Wijthmen             
Alleen op woensdag 13 januari 2021
tussen 13.00  en 14.30 uur bij de speeltuin
aan de Zeisweg
 

Windesheim        
Alleen op woensdag 13 januari 2021
tussen 13.00 
en 14.30 uur bij het Dorpshuis

School is
gesloten t/m 
17 januari 2021
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KERSTBOMENACTIE 
oude bomen vangen veel winst!

VERJAARDAGEN

17  december
22 december     
24 december     
     
                       
  6 januari    
    
  9 januari

15 januari
17 januari
19 januari

    

Claudia
Isa
Eva

Thomas
Robel
Mylan
Feline
Floris
Flora
Dean

MH 8
MH 3/4
MH 3/4

MH 5
MH 5
MH 3/4
MH 2
MH 1
MH 6
MH 6     

Vanaf 
4 januari 2021
online lessen
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