NIEUWSBRIEF
SEPTEMBER 2022
Ondersteuningsteam op De Marshof
We hebben op school een Ondersteuningsteam (OT) die een
aantal keer per jaar bij elkaar komt. Het OT bestaat standaard
uit onze intern begeleider Marjon Tigchelaar, onze
orthopedagoog Marit Padding en onze jeugd- en gezinswerker
Inge van Hooff. De leerkracht en/of ouders van een kind kunnen
ook uitgenodigd worden om bij een gesprek met het OT
aanwezig te zijn. Het ondersteuningsteam is bedoeld om met
elkaar na te denken over hoe we een kind het beste kunnen
begeleiden als er een hulpvraag is. U als ouder zal
geïnformeerd worden als we uw kind in een OT bespreken of u
wordt zelf uitgenodigd om erbij aanwezig te zijn. Indien nodig of
wenselijk kunnen ook andere betrokkenen uitgenodigd worden.
Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u ze stellen aan
Marjon Tigchelaar.

VERJAARDAGEN
1 sept

Jasmijn

MH 8

3 sept

Rhona

MH 3/4

5 sept

Justin

MH 7

10 sept

Elina

MH 5/6

13 sept

Özgür

MH 1/2

15 sept

Rayán

MH 2/3

Gratis schoolfruit

18 sept

Tygo

MH 2/3

Dit jaar komen we niet in aanmerking om schoolfruit te
ontvangen. Aangezien wij onze fruitdag op woensdag erg
belangrijk vinden, heeft de Stichting Beheer Oudergelden van
De Marshof gezegd: "wij zorgen ervoor dat iedereen op
woensdag gratis een stuk fruit krijgt".

20 sept Jill

MH 1/2

23 sept

Esra

MH 8

Tijmen

MH 2/3

Ashley

MH 8

Vanaf 18 september hoeft u op de woensdag dus geen
schoolfruit meer mee te geven. Alle kinderen krijgen het van
school.
Wellicht kunt u op een andere dag of op andere dagen zelf fruit
meegeven. Zo bevorderen we het gezonde gedrag.

Nationale Kraanwaterdag
Net als voorgaande jaren besteden we op woensdag 28
september aandacht aan de Nationale Kraanwaterdag. Het zou
fijn zijn als u uw kind(eren) allemaal water mee naar school
geeft.

24 sept

30 sept Lizz

MH 2/3

Week tegen pesten

26 september t/m 30 september
De slogan van de Week Tegen Pesten 2022 is ‘Grapje! Moet toch kunnen?!’. Samen zorg je voor een
gezellig en veilig groepsklimaat. Een groep waarin lachen en plezier hebben zorgt voor verbinding en
betrokkenheid en een positieve norm zet. Humor en het maken van grappen heeft veel positieve
kanten. Sámen lachen en plezier hebben zorgt voor verbinding en betrokkenheid. Juist begin van het
schooljaar is dit belangrijk. Naast die verbinding spelen grappen ook een rol in het bepalen van de
normen in de groep. Door wel of niet om een grap te lachen bepaal je met elkaar wat acceptabel is.
Tegelijkertijd is dit precies waar het ook mis kan gaan. Want is het grapje voor iederéén leuk, of wordt
hiermee een specifieke leerling of specifieke groep uitgesloten en is dat de norm? In alle groepen
zullen we aandacht besteden aan deze Week Tegen Pesten. Wellicht ziet of leest u hier ook iets over
op de schoolapp.

Winnaar van #marshofleest!
We hebben uit verschillende hoeken van het land en het
buitenland foto's van jullie ontvangen, het was dus moeilijk om
een keuze te maken. Maar er kan er maar 1 de winnaar zijn en
dat is Juna uit groep 5/6 geworden. Vandaag was de
prijsuitreiking, ze heeft een boekenbon gekregen.
Gefeliciteerd Juna!
Iedereen heel erg bedankt voor alle leuke foto's!

Foto, film & social media
Gelukkig kunnen we, na 2 jaar beperking, weer vaker ouders
op school uitnodigen voor activiteiten en voorstellingen.
Zo werd de circusvoorstelling druk bezocht en zo ook de
informatiemiddag/avond. We zien veel ouders deze momenten
vastleggen door foto’s te maken of een filmpje op te nemen.
Dat is fantastisch en hoort erbij! We willen u wel vragen
voorzichtig te zijn met het delen van foto en/of filmmateriaal
waar ook andere kinderen op staan op social media (bijv.
instagram/facebook), Niet alle ouders hebben toestemming
gegeven dat hun kind op social media komt te staan. We
vragen uw aandacht en medewerking om hier rekening mee te
houden.

Jeugdfonds Sport Zwolle
Het Jeugdfonds Sport Zwolle betaalt de contributie voor kinderen uit gezinnen waar te weinig geld is
om te sporten.
Mocht je in een situatie zitten dat het financieel niet op te brengen is om je kind te laten sporten,
schroom dan niet om gebruik te maken van de mogelijkheden van het Sportfonds en neem contact op
met Marjon Tigchelaar. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Op de Marshof kan intern
begeleider Marjon Tigchelaar wel een aanvraag doen. Degene die de aanvraag doet, noemen we “de
intermediair”. De intermediair doet, in overleg met ouders, een aanvraag. De intermediair hoort
meestal binnen drie weken of de aanvraag goedgekeurd is en laat dat de ouders weten. Je kunt je
kind na goedkeuring aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere organisatie waar je kind op les
wil. Het sportfonds betaalt de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. Ouders
ontvangen zelf geen geld.

Schoolapp
Veel informatie vanuit school wordt
via de school-app gedeeld. Het is
fijn als iedereen die met regelmaat
leest/bekijkt, zodat u niks mist en
wij weten dat de informatie bij u
aankomt.

Korte Film Programma in
Filmtheater Fraterhuis

Help!!! We willen naar het Fraterhuis!
Maar elke groep kampt op het moment met een
vervoersprobleem. Het zou heel erg vervelend zijn
als we daardoor het niet door zouden kunnen laten
gaan... Vandaar hier nog een oproep. Wie kan ons
uit de brand helpen en op 1 van de onderstaande
data ons naar het Fraterhuis brengen en/of
ophalen?
Dinsdag 27 sept 9.00 tot +/- 10.00 groep 5/6
Dinsdag 27 sept 10.45 tot +/- 12.00 groep 7&8
Woensdag 28 sept 10.45 tot +/- 11.45 groep
3/4
Donderdag 29 sept 9.00 tot +/- 9.50 groep
1/2& 2/3

Kent u deze fiets?
Deze omafiets staat al zo'n 8
weken niet op slot bij De Marshof.
Inmiddels hebben we deze wel op
slot gezet. Als u de eigenaar bent of
kent, graag melden bij Greta van
Doomijn.

Dat zou toch leuk zijn! Jochem Meijer op bezoek
Wie niet waagt wie niet wint...
Joebelabambam! Op 15 november verschijnt het superspannende slotdeel over
De Gorgels: De Gorgels en de laatste kans.
Maar voor die tijd toert Jochem Myjer langs Nederlandse scholen om een unieke
sneak preview te geven. Hoe leuk zou het zijn als Jochem komt voorlezen bij ons
op school uit het laatste en nieuwste boek van de Gorgels voordat het boek in de
winkels ligt? Wat moeten de kinderen hiervoor doen?
Laat zien dat jouw klas of school bestaat uit échte Gorgels-fans en maak
kans op een bezoek van Jochem Myjer bij jullie op school!
Mail je inzending vóór 3 oktober naar gorgelfans@gmail.com. Vergeet niet de
naam en plaats van de school en een telefoonnummer te vermelden.
Nog voor de herfstvakantie krijgen we dan te horen of we hebben gewonnen!
Zie voor meer informatie:
https://www.kinderboeken.nl/inspiratie/komt-jochem-myjer-bij-jou-op-school/ Komt
Jochem Myjer bij jou op school?

Agenda
26 sept

Start kennismakingsgesprekken

27 sept

Groep 5/6 en 7/8 naar Fraterhuis

28 sept

Kraanwaterdag | groep 3/4 naar Fraterhuis

29 sept

Groep 1/2 en 2/3 naar Fraterhuis

5 okt
6 okt
7 okt

Koffieochtend | Start Kinderboekenweek |
Volleybaltoernooi
Voorlichtingsmiddag VO: 16.00 - 17.30
Open dag

