NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2020

DE KOP IS ERAF
AGENDA

Beste ouder(s)/verzorger(s),

24 augustus
Informatieavond groep 5 en 7

Dinsdag 18 augustus is het schooljaar op De Marshof feestelijk van start

25 augustus
Informatieavond groep 6 en 8

thema cultuur centraal. Dit kan variëren van theater, muziek, dans,

26 augustus
Informatieavond groep 3 en 4

beleven en het samen delen. Door dit soort gezamenlijke projecten door

1 september
Informatieavond groep 1 en 2

De cultuurdag werd geregisseerd door Song & Dance. Zij hadden

gegaan met de hele school. Onze eerste cultuurdag hebben we gehad.
Op cultuurdagen komen alle reguliere lessen te vervallen en staat het
workshops

met

verschillende

materialen/

thema's

tot

aan

religies. Talentontwikkeling van de kinderen staat centraal. Het samen
heel de school is de saamhorigheid binnen de school voelbaar.

verschillende workshops voorbereid. Er werd toegewerkt naar een
minimusical die op het schoolplein aan het einde van de dag werd
opgevoerd. Het thema was "Aladin". Het was fantastisch om met elkaar
te beleven.
Wat een goede start van het schooljaar met elkaar!

TRAKTATIEBELEID
De kinderen mogen wel weer
langs de groepen, maar nog
wel steeds graag trakteren op
een verpakte traktatie.

WIST U DAT.....

FEESTELIJKE OPENING VOOR DE KLEUTERGROEPEN
een nieuwe verbindingswand

Op maandag 17 augustus hebben we de nieuwe tussenwand tussen de
twee kleutergroepen officieel geopend. De tussenwand staat voor
VERBINDING. Dit schooljaar zoeken wij op OKC De Marshof nog meer de
verbinding op tussen de kleutergroepen. Wij houden de groepen klein en
breiden de ruimte uit. Dit doen we door de twee lokalen met elkaar te
verbinden.

De Marshof een eigen
facebook pagina heeft?
Nog geen lid meldt u dan
nu aan.
U zich via onze website
kunt registreren voor onze
schoolapp? U kunt hier ook
een nieuw wachtwoord
aanvragen als u die
vergeten bent (klik onder
kopje 'Voor ouders' op
'ouderportaal').

In de zomervakantie is er hard gewerkt om dit te realiseren door een
nieuwe wand met openslaande deuren te plaatsen.
Met dit nieuws hebben we zelfs de voorpagina van de Peperbus bereikt!
https://www.peperbus.nl/reader/68857

EVEN VOORSTELLEN
Voordat u elkaar aanstoot en de vraag stelt:
“Weet jij wie dat is?” Stel ik mij graag even aan u voor.
Ik ben Rosalie Soesman, 43 jaar, mijn roots liggen in
Nederlands-Indië en ik ben trotse moeder van twee kinderen.
De oudste een meisje van 14, die gaat alweer naar 4 Havo, de jongste is
12 en een echte voetballer, hij is net van start gegaan in de brugklas.
Met veel plezier begin ik als administratief medewerker op De Marshof.
Naast De Marshof ondersteun ik ook de twee openbare basisscholen in
Hattem; Het Palet en De Vlonder en De Schatkamer in Stadshagen. Dus
als u mij een mail stuurt, is het fijn dat u even de school erbij vermeldt 😉
Ik kijk er naar uit om het team te ondersteunen waar ik kan en hoop een
positieve bijdrage te leveren aan een goede communicatie en een heldere
informatie-voorziening tussen school en ouders.

U zelf ook een mail naar
support kunt sturen in de
app via 'ondersteuning'
als u hulp nodig heeft?
De schoolapp steeds
belangrijker wordt? Dus als
u zich nog niet
geregistreerd heeft, is dit
een goed moment (in de
bijlage nogmaals de
handleiding).
Noot:
Omdat wij veel via de schoolapp
gaan communiceren, zal de
nieuwsbrief minder vaak dan
voorheen verschijnen.
Tichelmeesterlaan 45
8014 LA Zwolle

Graag tot ziens!

038 460 14 71
www.marshof.nl
y.vanhaastrecht@ooz.nl

VERJAARDAGEN
4 augustus
8 augustus
11 augustus
16 augustus
17 augustus
19 augustus
22 augustus
23 augustus
25 augustus
29 augustus
30 augustus

VENTILATIESYSTEEM

SCHOOLBIEB

Gezonde klassen

Dit

Onze school is voorzien van het
concept Gezonde Klassen.
Gezonde Klassen draagt bij aan
een

gezond

en

comfortabel

binnenmilieu in de school. Het
ventilatiesysteem draagt zorg voor
het verversen van de lucht in de
school;

gebruikte

afgevoerd
wordt

en

middels

lucht

verse

wordt

buitenlucht

roosters

in

het

lokaal geblazen, deze lucht wordt
bovendien eerst gefilterd voordat
het de klas in wordt geblazen.

schooljaar

willen

wij

Taima
Lente
Naomi
Timo
Luuk
Lynn
Nikodem
Niels
Tess
Mairam
Sterre
Jelle
Ellie

MH 8
MH 1
MH 5
MH 2
MH 7
MH 7
MH 7
MH 7
MH 5
MH 2
MH 1
MH 3/4
MH 3/4

onze

schoolbibliotheek gaan digitaliseren
en op pimpen. Hiervoor zouden wij
vrijwilligers/

ouders

kunnen

ge-

bruiken. Wat zijn de taken die
behorende bij de bibliotheek?
- Boeken aan het systeem koppelen
- Etiketten op boeken plakken

NIEUWE LEERLINGEN

- Boeken repareren indien nodig

Milou, Lizz, Lars, Lente

- Saneren
- In/uitleen begeleiden tijdens
openingstijden schoolbibliotheek
- Geleende boeken op de juiste plek
terugzetten
- Advies geven aan leerlingen die
een boek komen lenen
- Schoolbibliotheek netjes houden
- Inspiratietafel maken/ bijhouden
Mocht één van de onderdelen van
deze taken u goed liggen dan kunt u
ook specifiek die taak aangeven. De
dagen waarop we de uitleen gaan
begeleiden is nog niet bekend, maar
mocht u interesse hebben en zich
willen

opgeven,

dan

graag

uw

beschikbare dagen erbij vermelden.
U kunt zich opgeven door een mail
te sturen naar r.soesman@ooz.nl

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

