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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

  

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. Ik hoop dat jullie er fijne 

dagen op hebben zitten en dat iedereen weer met energie het nieuwe jaar in is 

gegaan. Het was fijn iedereen maandag 6 januari weer te zien. Ook was het 

even omschakelen. Weer in het ritme en in de structuren. Weer op tijd je bed 

uit. Maar de start is inmiddels gemaakt en deze was goed. We zijn dit nieuwe 

jaar gestart met een extra kleutergroep. 

Volgende week gaan we starten met het toetsen van de kinderen. De komende 

periode tot aan de voorjaarsvakantie vallen er wel enkele dagen uit. Donderdag 

30 en vrijdag 31 januari zal de school dicht zijn in verband met de staking en op 

donderdag 6 februari staat er een margedag gepland bij alle scholen van 

Openbaar Onderwijs Zwolle in de regio en omstreken. Er is deze dag een grote 

onderwijsconferentie waar al het personeel heen gaat, ook dan zijn de kinderen 

vrij.  

 

Met hartelijke groet, 

Yvette van Haastrecht 

 

 
 
  

 
Nieuwsbrief 8 

09-01-2020 
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2018 

Kalender  
 

13/01 
Kinderraad 

 
 

13/01 t/m 24/01 
CITO-afname 

 
 

22/01 
De Nationale 

Voorleesdagen 
(t/m 1 februari) 

 
 

30/01 & 31/01 
School gesloten 
i.v.m. stakingen 

 
 
 
 

 



 

 

De jarigen! 
 
Zo 12 januari  Milan  groep 1/2 
Vr 17 januari  Flora  groep 4/5 
Zo 19 januari  Dean  groep 4/5 
Di 21 januari  Noah  groep 4/5 
   Amy-Linn groep 6/7 
Wo 22 januari  Lisa  groep 4/5 
 

Iedereen alvast een fijne verjaardag toegewenst!  
 

 
 

 
De Voorschoolse opvang 
 
Op de maandag en donderdag bieden wij voorschoolse opvang aan van 7.30 tot 8.30 uur. Hier 
maken al een aantal kinderen gebruik van. Roos begeleidt deze ochtend de kinderen. Er is ook 
al een vraag gekomen voor opvang op de dinsdag en de vrijdag. Uiteraard zouden wij dit 
graag willen bieden. De ruimte hebben we, alleen zoeken we nog iemand die deze taak kan 
vervullen. Kent u in uw vriendenkring of familie iemand die het leuk zou vinden om van 7.30 
tot 8.30 uur enkele kinderen op te vangen op de dinsdag- of de vrijdagmorgen tegen een 
vrijwilligersvergoeding dan mag hij/ zijn contact opnemen met Yvette van Haastrecht 
(y.vanhaastrecht@ooz.nl).  
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Stakingen 
 
Ondanks de nieuwe CAO gaat de geplande tweedaagse staking op donderdag 30 en vrijdag 31 
januari door. De Marshof doet mee aan deze staking en de school zal deze dagen gesloten 
zijn. Er is een enorm lerarentekort, hierdoor stijgt de werkdruk voor de zittende leraren. Wij 
zullen dan ook gaan staken om de werkdruk te verlagen en structureel meer geld te kunnen 
krijgen om het bestaande lerarentekort te verminderen, zodat uw kind over een aantal jaren 
niet verplicht een dag in de week thuis zit omdat er geen leraren zijn, want dat zou enorm 
jammer zijn.  
Doomijn biedt opvang aan voor donderdag 30 januari. Voor meer informatie hierover kunt u 
contact opnemen met klantadvies: 038-4214521 
 
 

Geslaagd!  
 
Van september tot en met december hebben Veerle, Sam, Evie en Marit een typecursus 
gevolgd op de donderdagmiddag na schooltijd. Allemaal hebben ze de cursus voor de 
kerstvakantie afgerond met een goed resultaat. Van harte gefeliciteerd!  
 
Heeft u ook interesse in een typecursus voor uw zoon/dochter of voor uzelf? Mail naar 
gigakidszuid@gmail.com voor meer informatie of bel naar Klaasje Schepers: 06-38590487  
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