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Beste ouder(s)/ verzorger(s),  
 
Zoals u in deze nieuwsbrief kunt zien, gaan wij vanaf heden werken met ons nieuwe 
logo. De M van Marshof, losgekoppeld van De Florens Radewijnsschool. Zoals u 
kunt zien zijn wij in onze eigen stijl en kleuren gebleven. Hieronder leest u nog meer 
over dit onderwerp.  

 
Het is bijna decembertijd. De dagen zijn alweer korter en het wordt kouder. Een 
gezellige, maar ook een spannende periode voor sommige kinderen. De schoenen 
waren vorige week gevuld met een cadeautje en er was pietengym. De school is al 
helemaal omgetoverd in sinterklaas-sferen. Hier danken wij onze eigen 
hulp(ouder)pieten voor!  
 
Inmiddels hebben we al twee woensdagen een fruitdag gehad en wat is hier goed 
gehoor aan gegeven. Fantastisch! Dit is de eerste stap naar bewustwording.  
Twee kinderraadsleden lopen op dinsdag even langs de groepen om de kinderen 
eraan te herinneren dat woensdag fruitdag is. Ook zie ik dat er steeds meer wordt 
nagedacht over een gezonde traktatie. Bedankt voor jullie medewerking.  
 
Vanuit de ouderraad kwam de suggestie om met de gemeente om tafel te gaan 
over de verkeersveiligheid. Op de Tichelmeesterlaan wordt harder gereden dan 
wenselijk is. Binnenkort heb ik een afspraak met de wijkbeheerder van Zwolle- Zuid 
en een verkeerskundige. Ik ben benieuwd wat hier uitkomt. Mocht ik meer 
informatie hebben dan hoort u het.  
 
Ik wens iedereen alvast een fijn weekend en voor degenen die sinterklaas gaan 
vieren...veel plezier!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Yvette van Haastrecht 
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             13-12-
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Kalender  
3/12: 
Kinderraad 
 
Vanaf 3/12: 
Surprises inleveren 
 
4/12: 
Kijkavond  
van 16.30-17.30 uur 
 
5/12: 
Sinterklaas 
 
12/12: 
Kinderplatform 
 
19/12: 
Kerstcircuit 
 
20/12: 
Musical en kerstdiner 
voor kinderen om 
17.30 uur 
 
21/12: 
Musical voor ouders  
om 9.00 uur 
Alle kinderen middag 
vrij 
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Openbaar Kindcentrum De Marshof 
Vanaf heden hebben wij ons eigen logo. De M van de Marshof. Zoals u ziet zijn wij in dezelfde stijl 
gebleven, geen grote veranderingen dus. Tevens noemen wij ons vanaf nu: Openbaar Kindcentrum De 
Marshof.  
 
Binnen onze school verzorgen wij opvang voor 0 t/m 12-jarigen en is er een nauwe samenwerking met 
Doomijn. Wij zijn een buurtschool en werken met veel verschillende instanties samen. Zo is bij ons het 
KBC (centrum voor dyslexie) intern, er worden typelessen gegeven voor leerlingen van verschillende 
basisscholen, de MEC-muziekschool maakt gebruik van onze school, evenals song & dance, logopedie 
en fysiotherapie. Ook is er een goede samenwerking tot stand gekomen met Zandhove en de oude 
Mars.  
 
Nu we een nieuw logo hebben, willen wij ook onze website in een nieuw jasje steken. De nieuwe 
website staat al online, maar zal de komende 3 maanden nog in ontwikkeling zijn.  
Ondanks de werkzaamheden zijn alle vertrouwde formulieren gewoon nog te vinden op de website, 
zoals het formulier voor de verlofaanvragen etc. De schoolgids zal op de website geplaatst worden en 
alle nieuwsbrieven zijn hier ook op terug te vinden. Mist u iets op de website, geef het dan aan ons 
door. 
 

Ouderraad  
Als u vragen of opmerkingen heeft voor de Ouderraad over school gerelateerde zaken, dan kunt u de 
betreffende ouders op dit e-mailadres bereiken: ouderraadmarshof@gmail.com. De ouderraad is een 
verbindingsstuk tussen school en de ouders. 

 
Sinterklaasbezoek  
Op woensdag 5 december zal Sinterklaas samen met zijn pieten ook onze school bezoeken.  
In een mail heeft hij ons laten weten dat hij de Marshof dit jaar niet zal overslaan! 
Om 8.20 uur worden de kinderen op school verwacht. We verzamelen op het plein vlakbij de ingang 
van de gymzaal. Daar wachten we op de aankomst van Sint. Gezamenlijk gaan we dan de gymzaal 
binnen. De leerkrachten zullen de kinderen dan hun plek wijzen; groep 1/2 en groep 3 op de matten, 
groep 4 t/m 6/7 op de banken en groep 7/8 daarachter. Ouders, opa’s en oma’s en jongere kinderen 
zijn natuurlijk ook van harte welkom in de gymzaal! 
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 3 december kunnen de surprises van groep 5 t/m 8 gebracht worden.  
Op dinsdag 4 december is er een kijkavond van 16.30 uur tot 17.30 uur. U bent van harte welkom! 
 
Groet Sintwerkgroep  

mailto:ouderraadmarshof@gmail.com


 

 

Nieuws uit groep 1/2 
De kinderen uit groep 1/2 hebben vorige week de schoen mogen zetten. Wat had Rommelpiet een 
troep gemaakt! Ook hebben de kinderen pietengym gehad. Hieronder een aantal foto’s.  
 

      
                   
 

 
 
 
 
Nieuws van de kerstcommissie  
Natuurlijk is Sinterklaas nog in het land maar achter de schermen is de kerstcommissie al erg druk met 
het organiseren van het kerstfeest op de Marshof. Zo zal op vrijdagochtend 7 december de school 
weer helemaal in kerstsfeer worden gebracht. Als u zich opgegeven heeft om hierbij te helpen, wordt 
u hier eerdaags over benaderd. Op woensdagochtend 19 december gaan wij weer kerstbakjes maken 
tijdens het kerstcircuit. Vanuit de MR hebben wij het verzoek gekregen om te kijken of wij het groen 
en de oase met bakje centraal kunnen verzorgen. De oase met bakje worden centraal ingekocht, 
helaas lukt het ons niet om het groen via de groenvoorziening te regelen.   
Om deze reden zouden we u willen vragen wie van u hiervoor zou kunnen/willen zorgen. In dit geval 
kunt u een mail sturen naar i.brinkers@ooz.nl of naar c.groenendal@ooz.nl   
Mochten we hiervoor geen aanmeldingen ontvangen, willen we u toch verzoeken om naast de 
versieringen van het kerstbakje ook het groen mee te geven.  
 
Binnenkort ontvangt u een mail over de kerstviering, waarin verdere details bekend worden 
gemaakt.   
  
De kerstcommissie  
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Groepsdoorbrekend lezen  
Sinds dit schooljaar werken de leerkrachten op de Marshof in verschillende stuurgroepen. 
De stuurgroep taal is bezig geweest met de Kinderboekenweek, er worden nieuwe boeken 
aangeschaft en wat oud is, wordt vervangen. Ook heeft de stuurgroep zich gebogen over het lezen.  
We willen de leesmotivatie en het plezier in lezen graag bevorderen en hebben daarom gezocht naar 
verschillende leesvormen om dit te bereiken.  
 
Sinds vorige week zijn we daarom gestart met het groepsdoorbrekend lezen. Dat betekent dat alle 
kinderen van de Marshof van 8.30 uur tot 9.00 uur aan het lezen zijn. De kleuters worden voorgelezen 
door de juf of een leerling van de bovenbouw. Er zijn kinderen die tutorlezen, zij worden tijdens het 
lezen begeleid door een andere, vaak oudere leerling. Er zijn ook kinderen die tijdens dit halfuur 
begeleid worden in een klein groepje door de leerkracht. De rest van de kinderen leest stil in de eigen 
klas uit een zelfgekozen leesboek. De kinderen van groep 3 lezen in de klas onder begeleiding van de 
leerkracht en ouders.  
 
Het is leuk om te zien hoe kinderen van elkaar leren en samen genieten van het lezen.  
Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de stuurgroep. Wat zou het mooi zijn 
als u hier thuis op aan zou kunnen sluiten en we samen de kinderen kunnen laten ervaren hoe leuk 
lezen is!  
 
Heeft u vragen of ideeën, dan kunt u altijd bij ons terecht.  
 
Met vriendelijke groet, Debby van Essen, Ingrid Pieksma en Lonneke Bouwhuis.  

 

  
 

 
 
 
 
 



 

 

Nieuws uit groep 7/8  
De laatste 3 weken zijn we heel druk geweest met multimedia en Alberto Giacometti.  
We hebben geleerd hoe we met een IPad stopmotion filmpjes kunnen maken. We hebben een eigen 
filmpje gemaakt en zijn bezig geweest met sparkvideo om presentatie met gesproken tekst en muziek 
te maken. Daarnaast zijn we ook gestart met het KunstKabinet thema: het Lange beeld van Alberto 
Giacometti. Alles wat we geleerd hebben bij de multimedialessen, gebruiken wij ook weer bij het 
KunstKabinet. Op 28 november hebben we een uitgebreide rondleiding gehad in de Fundatie.  
Daar hebben we gekeken naar werken van Giacometti en Chadwick. Tijdens de rondleiding zijn er heel 
veel foto’s gemaakt met de IPad, zodat we op school weer een filmpje van kunnen maken.  
In groepjes van 3 zijn we hier mee bezig geweest. Nu gaan we zelf aan het werk. Eerst nadenken over 
hoe het beeld eruit moet gaan zien. Een foto van jezelf in een bepaalde pose gemaakt. Deze foto in 
Word helemaal uitrekken om een idee te krijgen hoe het eruit gaat zien. Deze uitgerekte foto weer 
gebruiken om een schets te maken hoe het beeldje moet gaan worden. Na het schetsen maken we het 
beeld met draad en papiermaché.  
Natuurlijk is iedereen ook nog thuis bezig met het maken van een surprise voor het Sinterklaasfeest. 
Vanaf maandag 3 december kunnen de surprises meegenomen worden naar school.  
Na het Sinterklaasfeest is kerst ook al weer in zicht. Dus daar gaan we dan ook nog mee aan het werk. 
Alvast heel veel plezier gewenst in de drukke decembermaand en tot een volgende keer.  
 
Groet, groep 7/8 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Oproep aan ouders 

Is er een ouder die 2 zakken verkleedkleren wil wassen? Wij horen dit graag!  
 
U kunt aan Yvette van Haastrecht (y.vanhaastrecht@ooz.nl) (ma, di, do en vr) of aan  
Bert Buisman (ma, do en vrij) vragen waar de verkleedkleren liggen.  
 

 
Opruimactie in Zuid 

Op donderdag 15 november gingen een aantal 
kinderen van het kinderplatform samen de wijk in om 
op te ruimen. Gezamenlijk met de ROVA hebben zij dit 
initiatief opgezet, zodat hun wijk er netter uit komt te 
zien en de leefbaarheid vergroot wordt.  
In groepjes van 3 zijn de kinderen uiteengegaan om 
rondom het winkelcentrum schoon te maken en in de 
buurt van basisschool de Zuidster/ Jumbo Sellekamp. 
Hierbij hebben zij erg veel vuilnis verzameld!  
 
Van de ROVA kregen de kinderen een korte uitleg over 

het effect van al dit 
afval voor de mensen en dieren om ons heen. Zo vertelde hij dat alle 
blikjes die op straat worden gegooid erg schadelijk kunnen zijn voor 
koeien en schapen, omdat zij deze blikjes versplinterd terug krijgen in 
hun gemaaide gras. En dit is natuurlijk maar één van de voorbeelden!  
Wat we hiervan hebben geleerd is dat we al ons afval in de prullenbak 
moeten gooien!!  
 

De kinderen van het kinderplatform hebben super goed werk verricht en we hopen dat alle kinderen 
in Zuid zich samen met hen in willen zetten voor een schone wijk. Dit kan heel makkelijk door alleen al 
je eigen spullen in de prullenbak te gooien!  

 
 
 
 
 

mailto:y.vanhaastrecht@ooz.nl


 

 

MEC Muziek in de school  

 
Beste ouders, 
 
Wij van MEC Muziek geven muziekles in uw school onder lestijd. We leren de kinderen zingen en 
spelen met muziek. We spelen ook samen op echte muziekinstrumenten als gitaar, keyboard, djembé, 
saxofoon e.a.  Een echte mooie kennismaking met muziek.  
U heeft hier vast ook leuke verhalen over gehoord van de kinderen.  
 
Wil uw kind zich graag verder ontwikkelen op muzikaal gebied dan geven wij op 5 locaties in Zwolle 
ook buitenschoolse muzieklessen: In Assendorp in Het Mozaïek, In Zwolle zuid in De Marshof,  
in Zwolle Stadshagen in de Wendakker en de Paperclip, in Berkum in de Duyvencamp. 
 
U kunt hier terecht voor gitaar piano-, keyboard-, viool-, saxofoon-, dwarsfluit, drum, accordeon, 
elektrisch gitaar-, basgitaar-, zang- en blokfluitles. 
 
Voor informatie of een gratis proefles kunt u terecht bij: 
www.mecmuziek.nl info@mecmuziek.nl 0522-750921 06-46033925/06-25104647 
 

 
 
 

 

http://www.mecmuziek.nl/
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PEC Zwolle  
Zaterdag 15 december speelt PEC Zwolle om 18.30 uur haar laatste thuiswedstrijd van de eerste 
seizoenshelft tegen NAC Breda. Kaarten voor deze wedstrijd kunnen tegen een sterk gereduceerd 
tarief worden gekocht en voor basisscholen in Zwolle hebben we een leuke winactie! 
Kaartprijzen 
Jeugd t/m 12 jaar:   € 5,- 
Jeugd t/m 16 jaar:   € 10,- 
Volwassenen:          € 15,- 
Deze prijzen zijn geldig voor alle publieke tribunes. 
Winactie 
Wanneer ouders en/of leerlingen van uw basisschool via www.peczwolle.nl/basisschool hun kaarten 
bestellen, maken zij kans op een gesigneerd PEC Zwolle wedstrijdshirt. Dit shirt wordt in de rust van de 
wedstrijd PEC Zwolle – NAC Breda overhandigd op het veld. Met de winnaar wordt op vrijdag 14 
december persoonlijk contact opgenomen. Zie bijlage de flyer waarop deze actie staat vermeld. 
 

Met vriendelijke groet,  

PEC Zwolle   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   


