
Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Het sinterklaasfeest op De Marshof was weer een feest! 
Met een bestelbus kwam Sint samen met zijn hulppieten
aangereden. In de onderbouw werd Sint verwend met mooie
optredens en de kinderen kregen een cadeautje. 
In de groepen 5 t/m 8 waren de kinderen enorm aan het
knutselen geweest. Wat een prachtige surprises zijn er
gemaakt! Ook zij hadden een fijne ochtend. 
Inmiddels wordt de school alweer omgetoverd naar het
eindejaarsfeest. Nog twee weken en dan start de kerstvakantie
alweer. In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over de
feestelijke activiteiten die er nog plaats gaan vinden de
komende tijd.

Plusklas
Vanwege een wisseling in personele bezetting in groep 2-3
waar juf Sara werkt, zal de plusklas verschuiven van de vrijdag
naar de dinsdag.

Om half 9 van start
Gelukkig komen de meeste kinderen elke dag op tijd op school.
We zien echter ook kinderen met regelmaat te laat komen. Wilt
u er alert op blijven dat de school om 8.30 uur start en dat u uw
kind op tijd op school brengt? Het is voor de kinderen die te laat
komen zelf ook erg vervelend als de juf al begonnen is.
Bovendien is het storend voor de juf en de groep. 
Te laat komen wordt genoteerd en bijgehouden. Dat zijn wij ook
verplicht. Als het vaak voorkomt, nodigen we u uit voor een
gesprek om samen te kijken wat ervoor nodig is om ervoor te
zorgen dat u uw kind op tijd op school kunt brengen.

Met vriendelijke groet,
Yvette van Haastrecht
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En de winnaar is... Een 'oude' bekende...

U kon via de poll in Kwieb uw  stem
uitbrengen op diegene die volgens u mag
gaan vertegenwoordigen in de MR. 
55 van u heeft gestemd, Nathalie van den
Berg kreeg de meeste stemmen.
Gefeliciteerd Nathalie!

Na de kerstvakantie stopt Chanouk met haar
werkzaamheden in groep 2/3. Zij werkt ook als
orthopedagoog en heeft de mogelijkheid
gekregen om daar fulltime aan de slag te gaan. 
juf Kim (vorig jaar werkzaam in de kleutergroep)
komt werken in groep 2/3. Veel kinderen kennen
haar al. Juf Kim werkt op donderdag en vrijdag al
op een andere school, daarom moet er wat
geschoven worden met werkdagen. Na de
kerstvakantie zal juf Sara na de kerstvakantie
gaan werken op maandag, donderdag en vrijdag
en juf Kim op dinsdag en woensdag. 

Nieuwe toetsen "leerling in beeld"
De citotoetsen die we 2x per jaar afnemen van groep 3 t/m groep 8 zijn vernieuwd. Het heet nu Cito in
beeld. Eind januari maken de kinderen kennis met deze nieuwe toetsen. Groep 3 en 4 maken de
toetsen op papier. Groep 5 t/m 7 digitaal. Digitaal zijn de toetsen ook adaptief. Groep 8 maakt in
januari nog de oude cito toetsen, zoals ze gewend zijn.
De toetsen technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen zijn in een moderner jasje gestoken.
De rekentoetsen zijn minder talig, de begrijpend leesteksten zijn overzichtelijker en is er meer
aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. In de weergave van de resultaten ligt de focus op
groei. We kijken nog meer naar de groei die een leerling doormaakt.  



Kerstcircuit woensdag 21 december
Eén van de activiteiten is het maken van een kerstbakje/winterbakje.
We willen u vragen om uw kind, een tas voorzien van naam en groep mee te geven, met daarin een
aantal versierselen en kerstgroen waarmee het kerstbakje verfraaid kan worden. School zorgt voor de
oase en een bakje, dus deze hoeven niet meegenomen te worden. De tas met de spullen voor het
kerstbakje maken, kan al meegegeven worden vanaf dinsdag 20 december. Alle kinderen mogen deze
dag in hun (foute?) kersttrui komen en/of met een leuke kerstversiering op hun hoofd of in het haar. 
Omdat we deze ochtend veel ouderhulp nodig hebben, vooral bij het maken van de kerstbakjes, komt
er maandag 12 december hiervoor een oproep te staan in de school-app. U kunt zich hier dan bij de
reacties op het bericht inschrijven.

Duurzame Waxinelichtjes.
Tijdens de kerstviering is het natuurlijk leuk als er kaarsjes branden. Omdat we toch een beetje
duurzamer met de spullen willen omgaan, willen we u vragen om uw kind dit jaar 2 waxlichtjes op
batterijen mee te geven van huis. De kinderen kunnen deze dan op donderdagavond weer mee
terugnemen.

Kerstmusical groep 5,6,7,8 op donderdag 22 december 17.30 uur
U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Voor de leerlingen van deze groepen gaat de
deur om 17.00 uur open. Zij kunnen dan hun meegebrachte etenswaren voor het buffet al in hun eigen
klas zetten en zich vervolgens voorbereiden op de musical. Na afloop van de musical gaan de
groepen naar hun eigen klassen voor het kerstbuffet.

Kerstviering donderdag 22 december
Iedereen neemt wat te eten mee voor het buffet, dit kan van alles zijn. In de schoolapp komt bij de
groep van uw kind vanaf maandagmiddag  12 december een bericht hierover te staan. U kunt dan bij
de reacties op dit bericht aangeven wat u gaat maken en voor hoeveel personen dit ongeveer is. Op
de intekenlijsten kunt u dan ook zien wat er al door andere ouders wordt gemaakt, zodat er geen
dingen dubbel op staan. Ook willen we u wel vragen om rekening te houden met de verdeling tussen
voor-, hoofd- en nagerechten, zodat het wel echt samen een soort van maaltijd is en niet alleen een
verzameling toetjes! Voor het buffet moet ieder kind zijn/haar eigen bord, beker en bestek meenemen.
Wij vragen u daarom deze spullen in een tas voorzien van naam en groep, op donderdagmorgen 22
dec. aan uw kind mee te geven. 
De deuren gaan voor de groepen 1 t/m 4 open om 17.15 uur. We beginnen met een gezamenlijke
kerstviering. Hier zijn geen ouders bij aanwezig. Na afloop van  de viering in de onderbouwhal, gaan
alle kinderen naar hun eigen klassen en gaat het kerstbuffet beginnen. 
Het kerstbuffet duurt tot ca 19.15 uur. Wij willen u verzoeken om kinderen uit de groepen 1 t/m 6 even
uit de klassen op te halen, we sturen ze niet alleen naar buiten in het donker. Er wordt door de
leerkrachten een seintje gegeven naar buiten op het plein, als er een groep klaar zit om naar huis te
gaan, dus liever niet allemaal tegelijk in de hal gaan staan.
De kinderen uit de groepen 7 en 8 komen ongeveer om ca 19.30 uur zelf naar buiten.

Kerstviering op het plein voor ouders 22 december vanaf ca 18.30 uur
We nodigen alle ouders uit om vanaf 18.30 uur naar het plein aan de  onderbouwkant te komen waar
we zorgen dat er voor u, in een gezellige kerstsfeer, erwtensoep, glühwein, kerstbrood, knabbels klaar
staan. Heeft u misschien zin om zelf ook wat hapjes van thuis mee te nemen? Heel leuk, wij zorgen
dat er tafels klaar komen te staan voor dit buffet!

Kerstmusical vrijdag 23 december
Op vrijdagochtend gaan kinderen uit de groepen 1 t/m 5, om 9 uur kijken naar de musical van de
groepen 5 tot en met 8. Aan het eind van de ochtend sluiten we voor alle kinderen en hulpouders die
op dat moment in de school zijn, het jaar af met een heerlijke oliebol, waarna om 11.45 uur voor de
hele school de kerstvakantie begint. 

Kerst op De Marshof



WINTERKASTEEL
16 DECEMBER T/M 4 FEBRUARI
KASTEEL HET NIJENHUIS HEINO / WIJHE

Kom in winterse sferen bij Kasteel het Nijenhuis tijdens de Kerstvakantie. 
Ontdek de lichtjesroute in de beeldentuin en bekijk de winterse werken 
uit de Fundatie Collectie in de Tuinzaal.

Tot en met 8 januari is het kasteel helemaal in kerstsfeer gedompeld, met een grote kerstboom,
kerstversiering en natuurlijk een spectaculaire kersttafel, gedekt met zilver en kunstnijverheid uit de
Fundatie Collectie. 

WINTERKASTEEL SPECIAL
17 DECEMBER 15:00-19:00 | GRATIS TOEGANG
KASTEEL HET NIJENHUIS HEINO / WIJHE

Op de zaterdagavond voor kerst verandert Kasteel het Nijenhuis in een winterdroom. Glühwein,
warme chocolademelk, kerstversiering en overal lichtjes. Kom gezellig langs met de hele familie.

Winter bij Kasteel het Nijenhuis

Voorleeswedstrijd op De Marshof

Zeven kandidaten uit de groepen 4 t/m 8 deden mee.
Gezellig in onze voorleeshoek op de fijne voorleesstoel
en met veel publiek. Prachtige fragmenten hebben we uit
boeken mogen horen. Timo (gr 4) is de winnaar van De
Marshof geworden en Daan (gr 7) gaat ons
vertegenwoordigen bij de nationale voorleeswedstrijd. 
Andere deelnemers waren Tess, Melle, Hugo, Eva,
Semmy. Alle deelnemers kregen een passend cadeau
voor hun deelname. Een mooi boek! 

 Agenda
21 dec    Kerstworkshops
22 dec    Kerstviering
23 dec    Kinderen 's   

                      middags vrij

 KERSTVAKANTIE
26 DEC T/M 6 JAN



Helaas is er in meerdere groepen luis geconstateerd. Het zou fijn zijn als er thuis ook regelmatig
gecontroleerd wordt. Hieronder een korte omschrijving van hoe het ook al weer werkt.

Hoe herkent u hoofdluis? 
Hoofdluis veroorzaakt meestal jeuk, maar niet altijd. Het is aan te raden uw kind regelmatig op
hoofdluis te controleren. Als u het haar met een fijntandige kam doorkamt boven een vel wit papier,
kunt u zien of er luizen uit het haar vallen. Hoofdluizen zijn grijsblauw of, nadat ze bloed opgezogen
hebben, roodbruin. De beestjes zijn zo groot als een sesamzaadje. Hun eitjes (neten) zijn witte, grijze
of zwarte stipjes die op roos lijken. Roos zit echter los en neten kleven juist aan het haar vast. Tijdens
het spelen raken de hoofden elkaar en kan hoofdluis zich verspreiden. 

Behandeling 
Als u hoofdluis ontdekt, is het belangrijk om meteen te beginnen met een grondige aanpak. Als er nog
luizen of nog niet uitgekomen neten op het hoofd zitten, blijft hoofdluis besmettelijk. De behandeling
bestaat uit bestrijden én herbesmetting voorkomen. 

Aanpak 
Kammen met een fijntandige kam zoals een luizenkam is de beste aanpak. Kam twee weken lang
dagelijks het haar. Doe dit op de volgende manier. 
• Maak het haar door en door nat. Verdeel crèmespoeling door het haar. Spoel dit nog niet uit. 
• Bescherm de ogen met een washandje. Kam met een gewone kam eventuele klitten weg. 
• Pak dan een fijntandige kam en kam al het hoofdhaar, pluk voor pluk, vanaf de haarwortel. Begin
  bij het ene oor en pak na elke kambeweging een pluk in de richting van het andere oor. Neten die
  aan het haar vastplakken kunt u eventueel losweken door het haar te deppen met azijn. 
• Veeg de kam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek. 
• Spoel de crèmespoeling uit. 
• Reinig na het gebruik de kam met water en zeep en verwijder de luizen en neten. 

Antihoofdluismiddelen 
Combineer het kammen eventueel met een antihoofdluismiddel. Kam twee weken dagelijks het haar,
waarbij u op eerste en op de achtste dag ook het antihoofdluismiddel gebruikt (of volg de bijsluiter).
Gebruik bij voorkeur een antihoofdluismiddel met de werkzame stof dimeticon. Hoofdluis kan namelijk
ongevoelig worden voor de werkzame stoffen malathion en permitrine. Ook wanneer u een
antihoofdluismiddel gebruikt, moet u het haar twee weken lang elke dag uitkammen met een
fijntandige kam. 

Extra maatregelen? 
Nee! Luizen verspreiden zich via haar-haarcontact. Extra maatregelen zoals het wassen van kleding,
knuffels of beddengoed, stofzuigen of het gebruik van luizencapes of luizenzakken zijn niet nodig. 

Hoofdluis heb je niet alleen 
Hoofdluis is erg besmettelijk. Als uw kind hoofdluis heeft, meld dat dan op school, bij de kinderopvang,
op (sport)clubs, bij vrienden, de oppas en familieleden. Zij kunnen dan ook controleren. Bovendien
moet u alle gezinsleden controleren. Vindt u bij hen geen luizen, herhaal de controle dan eens per
week. Vergeet ook uzelf niet te laten controleren. 

Luizenpluizen



Wipstrik
Herfterplein

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

Veerallee
Frederiksplein

Afwijkende locaties:
Binnenstad, Kamperpoort en Stationsbuurt
Op woensdag 11 januari rijdt er tussen 13.00
en 16.00 uur een auto van ROVA rond om de
kerstbomen op te halen

Wijthmen
Alleen op woensdag 11 januari tussen 13.00
en 14.30 uur bij de speeltuin aan de Zeisweg

Windesheim
Alleen op woensdag 11 januari tussen 13.00
en 14.30 uur bij het Dorpshuis

Oude bomen vangen veel winst!
Doe jij dit jaar ook mee aan de kerstbomenactie op woensdag 4 januari en woensdag 11 januari 2023?
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 4 januari en woensdag 11 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 4 januari en woensdag 11 januari van 13.00 -
16.00 uur bij de volgende inzamelpunten:

 

Kerstbomenactie 2023 

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

Stadshagen
Drapenierlaan
Jeugdtuinen / Oude Wetering
Hoek Frankhuizerallee / Slaperdijkstraat
Sportlaan, parkeerplaats CSV’28

Westenholte
Petuniaplein (winkelcentrum)


