NIEUWSBRIEF
JUNI 2022

DE MARSHOF
GEEFT ENERGIE!

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief informeren we u in deze brief
over de groepsindeling van volgend schooljaar. Zoals u zult zien gaan we met
meerdere combinatieklassen werken. Dit is een weloverwogen keuze
geweest gezien onze leerlingenaantallen. Op De Marshof zijn de leerkrachten
gewend om met combinatiegroepen te werken en wij zien hier ook de
voordelen van in.
Voor vragen kunt u bij Yvette of de eigen leerkracht terecht.
Helaas is meester Dimitri al enkele maanden in de ziektewet. Hij heeft erg
veel last van zijn allergieën en longen. Volgend schooljaar zal hij daarom niet
onze groep 8 kunnen gaan draaien. Meester Thijmen zoekt werk wat meer in
de buurt van Twente waar hij vandaan komt. Vandaar dat wij een vacature
hebben moeten plaatsen. Wij zijn heel blij dat wij hier een fulltime
enthousiaste leerkracht voor hebben kunnen vinden. Haar naam is Maaike
Lauret, zij stelt zich in deze nieuwsbrief aan u voor. Tevens ziet u een foto
van juf Bibi en juf Kelly. Zij zijn laatste jaars studenten van de PABO.

AGENDA
6 juni

Tweede pinksterdag;
kinderen vrij

7 juni

Studiedag; kinderen vrij

13 juni Avondvierdaagse (t/m 17 juni)
22 juni Studiedag; kinderen vrij

Fijne pinksterdagen!

23 juni Schoolreisje groep 3 t/m 7

Vriendelijke groet,

30 juni Schoolreisje groep 1 en 2

Team De Marshof
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GROEPSINDELING
(22 leerlingen)

(20 leerlingen)

(25 leerlingen)

(23 leerlingen)

(21 leerlingen)

(22 leerlingen)
NB. - Volgend schooljaar hebben alle groepen één keer les van een vakdocent gym, dus ook de kleuters.
- Juf Sara gaat op de donderdag of vrijdag de plusklas overnemen.
Opa Richard

NIEUWE COLLEGA'S
Beste kinderen en ouders,

MAAIKE LAURET

Mijn naam is Maaike Lauret, ik ben 40 jaar oud en woon samen met mijn
man en twee kinderen in Stadshagen. Momenteel werk ik op Talentstad,
waar ik lesgeef aan klas 1 en 2. Ik heb al een tijdje de wens om leerkracht
van groep 8 te worden en heb ontzettend veel zin om na de vakantie op
De Marshof te beginnen!
In mijn vrije tijd lees ik graag, ik doe aan tennis en ik ga graag naar het
bos met onze hond. Ook houd ik ervan om creatieve dingen te doen, zoals
schilderen of borduren.
Ik zie er naar uit om met jullie kennis te maken!

BIBI SCHUURMAN

KELLY VAN DIJK

Juf Kelly is een LIO student van
Windesheim en zit in haar laatste
jaar. Haar afstudeerjaar zal zij
volbrengen in onze groep 1/2. Tot
en met januari loopt zij stage op de
maandagen en dinsdagen. Vanaf
februari 2023 zal zij zelfstandig de
groep gaan draaien op maandag,
dinsdag en woensdag.

Op de donderdag en vrijdag
zal er ook in groep 5/6 een
nieuwe juf te zien zijn. Juf Bibi
is laatste jaar student op de
katholieke PABO en zal haar
afstudeerjaar bij ons op school
gaan volbrengen.

Kinderdisco XXL
De grootste kinderdisco van Noord-Nederland keert terug naar
Hedon
Op vrijdag 10 juni is Hedon het decor van een nieuwe editie van Kinderdisco
XXL. De allergrootste kinderdisco van Noord-Nederland met ruimte voor 850
kinderen uit groep 6, 7 en 8. Net als bij feesten voor volwassenen heeft de
Kinderdisco XXL spectaculair licht en geluid. Deze editie is een speciale
blacklight editie met speciale lampen waarbij lichte kleding extra goed
zichtbaar is. De kaartverkoop voor Kinderdisco XXL is van start gegaan via
www.hedon-zwolle.nl en bij Plato in Zwolle.
Om het extra feestelijk te maken is er ook deze editie weer een speciale
alcoholvrije cocktailbar waar kinderen de mooist gekleurde en lekkerste
drankjes kunnen drinken (zit bij de prijs in).
Kinderdisco XXL heeft deze editie een speciaal thema: blacklight editie. We
hebben lampen die oplichten op lichte (witte) kleding en een mooi effect
geven. Ook hebben wij speciale stiften waarmee kinderen op elkaars armen
kunnen tekenen voor het ultieme blacklight gevoel! Uiteraard zijn ouders in
de Grote Zaal van Hedon niet toegestaan. Speciaal voor ouders/verzorgers
is er een eigen chill plek in de foyer van Hedon en mogen ze tijdens het
speciale sneak peak moment vanaf het balkon meegluren om te zien hoe tof
het feest is. Ouders kunnen gratis als begeleiding met hun kinderen mee
naar binnen.
Achter de draaitafels verwelkomen wij deze editie Team Forward. Tymo
Worst & Sjors Evenhuis zijn lokaal begonnen als DJ duo met het draaien van
hun favoriete muziek in diverse clubs, kroegen en op evenementen in en
rondom hun geboortestad Zwolle. Met het draaien van diverse genres zijn ze
in staat het podium op een energieke manier te veroveren en een breed
publiek te trekken.
KINDERDISCO
XXL
–
BLACKLIGH
EDITIE
I.S.M.
KINDEROPVANG
Locatie
: Hedon Zwolle
Wanneer
: Vrijdag 10 juni 2022
Aanvang
: 18:30
Entree
: 5 euro (inclusief garderobe en drinken)

VERJAARDAGEN
1 juni

5 juni
7 juni
9 juni
12 juni
23 juni
26 juni
27 juni
28 juni
30 juni

Jamie
Mylo
Femke

MH7
MH4/5

Firdaus

MH4/5

Yevi
Senna
Juna
Stijn
Jason
Tim
Jelmer
Aricia
Ellie

MH7
MH6
MH1/2A
MH4/5
MH1/2A
MH4/5
MH6
MH3
MH8
MH1/2B
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