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juli 2018
Zondag 1

Maandag 2
Dinsdag 3

Woensdag 4 Oud-papier Gerenlanden

Donderdag 5 Klassenshow groep MH5/7

Vrijdag 6 Oud-papier Gerenbroek

Zaterdag 7
Zondag 8

Maandag 9
Dinsdag 10

Woensdag 11
Donderdag 12

Vrijdag 13
Zaterdag 14

Zondag 15
Maandag 16 Musical groep MH8

Dinsdag 17 Stoeltjes passen 13.00–14.00

Woensdag 18
Donderdag 19

Vrijdag 20 11:45-15:15 Vrije middag

Zaterdag 21
Zondag 22

Maandag 23 Zomervakantie t/m 31 augustus

Dinsdag 24
Woensdag 25
Donderdag 26

Vrijdag 27
Zaterdag 28

Zondag 29
Maandag 30
Dinsdag 31

Ontwikkelings-

gesprekken

2 juli t/m 13 juli

038 - 4601471
info@marshof.nl
0529 - 497305
info@florensradewijns.nl 



Schoolgids

De schoolgids bestaat uit twee delen: deze kalender, handig om thuis op te hangen 
en de website, waar u nog veel meer informatie vindt.

Kernwaarden

We werken samen vanuit enthousiasme en betrokkenheid

We leveren kwaliteit op cognitief, expressief  
en sociaal emotioneel gebied

We zijn duidelijk en betrouwbaar vanuit wederzijds respect

We zijn ‘open minded’
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juni 2018
Vrijdag 1

Zaterdag 2
Zondag 3

Maandag 4 Week van de Avondvierdaagse

Dinsdag 5
Woensdag 6 Groep MH8 op schoolkamp t/m vr 8 juni • Oud-papier Gerenlanden

Donderdag 7
Vrijdag 8 Oud-papier Gerenbroek

Zaterdag 9
Zondag 10

Maandag 11
Dinsdag 12

Woensdag 13
Donderdag 14

Vrijdag 15
Zaterdag 16

Zondag 17
Maandag 18
Dinsdag 19

Woensdag 20
Donderdag 21

Vrijdag 22
Zaterdag 23

Zondag 24
Maandag 25
Dinsdag 26

Woensdag 27
Donderdag 28

Vrijdag 29
Zaterdag 30

Ontwikkelings-

gesprekken

25 juni – 6 juli

038 - 4601471
info@marshof.nl
0529 - 497305
info@florensradewijns.nl 



0nze visie
Onderwijs bereidt kinderen voor op deelname aan een snel veranderende en nog 
onbekende toekomst.
Wij vinden dat we kinderen daarvoor gedegen basale vaardigheden moeten leren en 
onderscheiden daarin cognitieve, sociale en creatieve vaardigheden.
Wij vinden, dat kinderen kennis moeten verwerven over de huidige cultuur om in de 
toekomst de culturele samenleving mede te kunnen vormgeven.

0nze missie
1. We willen het ongekende gekend maken en de kinderen begeleiden naar mensen ‘in 

balans’ op een aantoonbaar hoog niveau in een veilig klimaat;
2. We willen alles uit de kinderen halen wat er in zit;
3. We willen dat kinderen en leerkrachten met plezier naar school komen.

Openbaar
Onze school is een openbare school. Op een openbare school is ieder kind en iedere 
leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke 
achtergrond. Juist de openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben 
voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de 
overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde 
opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én 
iedere leerkracht.

Niet apart,  maar samen.

Kenmerken
Op onze school is leren een breed begrip. Wij zijn een school, die recht doet aan de 
verschillende talenten van kinderen. Wie echt in deze wereld mee wil, moet meer dan 
alleen maar ‘vakbekwaam’ zijn. We gebruiken daarvoor wel de term ‘21st century skills’: 
samenwerking, communicatie, ICT-geletterdheid, sociale en/of culturele vaardigheden 
(incl. Burgerschap). En daarbij horen ook nog: creativiteit, kritisch denken en 
probleemoplosvaardigheden.
Het team ziet het dan ook als belangrijke taak om kinderen zelfstandig te leren ‘leren’. 
Niet meer alleen: “Wat moeten we onze kinderen leren?”, maar ook: “Hoe helpen we 
leerlingen graag en zelfstandig te leren?”
Op onze school geven we goed onderwijs. Goed onderwijs is voor ons: samen heel veel 
leren met heel veel plezier.

Kernwoorden op onze school zijn:
Rust: proberen we te bereiken door een veilige sfeer en goede leeromgeving;
Ruimte:  geven we elkaar door het tonen van respect, het rekening houden met 

elkaar en een goede zorg voor elke leerling;
Regelmaat:  is terug te vinden in een vaste dagindeling en goede afspraken, 

zodat er duidelijkheid is voor de leerlingen;
Veilig:  In en rond onze school bevinden kinderen zich in een veilige 

omgeving: verkeersluw, maar ook vriendelijk en respectvol;
Verantwoordelijkheid:  leren we kinderen door hen mede eigenaar van hun 

leerproces te laten zijn;
Zelfstandigheid:  biedt veel kansen om tegemoet te komen aan talenten/

verschillen tussen leerlingen in leertempo en belangstelling;
Samenwerken:  biedt kinderen de mogelijkheid om van elkaar te leren.
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mei 2018
Dinsdag 1 Meivakantie t/m 11 mei

Woensdag 2
Donderdag 3

Vrijdag 4
Zaterdag 5 Bevrijdingsdag

Zondag 6
Maandag 7
Dinsdag 8

Woensdag 9 Oud-papier Gerenlanden

Donderdag 10 Hemelvaartsdag

Vrijdag 11 Oud-papier Gerenbroek

Zaterdag 12
Zondag 13

Maandag 14
Dinsdag 15 Schoolreisjes groepen 3/4/5/6

Woensdag 16
Donderdag 17 Klassenshow groep MH4/5

Vrijdag 18
Zaterdag 19

Zondag 20 Eerste Pinksterdag

Maandag 21 Tweede Pinksterdag: kinderen vrij

Dinsdag 22 Schoolreisjes groepen 1/2

Woensdag 23 Groep 7 naar Brugge t/m vr 25 mei

Donderdag 24
Vrijdag 25

Zaterdag 26
Zondag 27

Maandag 28
Dinsdag 29

Woensdag 30 Cultuurdag 7

Donderdag 31

038 - 4601471
info@marshof.nl
0529 - 497305
info@florensradewijns.nl 



Cultuurschool
Onze school profileert zich als cultuurschool. Dat betekent, dat we, meer dan gemiddeld, 
aandacht geven aan de culturele aspecten van de samenleving: beeldende kunst, 
muziek, theater, musea, maar ook de multiculturele samenleving. We organiseren op 
beide locaties een maandelijkse cultuurdag. Soms staan die cultuurdagen in het teken 
van een thema: museumbezoek, dans, film. Soms is er een dag met een veelheid aan 
cultuurworkshops. Op zo’n cultuurdag worden de reguliere lessen eventjes opgeschort.
Daarnaast geven we cultuureducatie vorm met het kunstkabinet. Een methode, die 
kinderen handelend in aanraking brengt met uitingen van cultuur. Alle kinderen vullen in 
de loop van hun basisschoolcarrière een portfolio.

Wat is ons einddoel?
We richten ons op drie belangrijke aspecten:

Leervaardigheden: het eind van de basisschool kunnen de kinderen zelfstandig 
problemen oplossen en hebben ze inzicht in hun eigen leerstrategieën. Aan het eind van 
de basisschool sluit de kennis van de kinderen goed aan op passend vervolgonderwijs.

Sociale vaardigheden: kinderen kunnen aan het eind van de basisschool:
- respect tonen voor anderen;
- omgaan met verschillen tussen mensen;
- helpen en hulp vragen;
- samenwerken.

Culturele vaardigheden: kinderen verwerven kennis over de huidige cultuur om in de 
toekomst de culturele samenleving mede te kunnen vormgeven.
En daarbij voldoet onze school ruimschoots aan de kerndoelen, zoals die door de 
rijksoverheid zijn opgesteld.
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april 2018
Zondag 1 Eerste Paasdag

Maandag 2 Tweede Paasdag: vrij

Dinsdag 3 Studiedag kinderen vrij

Woensdag 4
Donderdag 5 Theoretisch verkeersexamen groep 7

Vrijdag 6
Zaterdag 7

Zondag 8
Maandag 9
Dinsdag 10

Woensdag 11 Oud-papier Gerenlanden

Donderdag 12
Vrijdag 13 Oud-papier Gerenbroek

Zaterdag 14
Zondag 15

Maandag 16
Dinsdag 17 Cito eindtoets basisonderwijs

Woensdag 18 Cito eindtoets basisonderwijs

Donderdag 19 Cito eindtoets basisonderwijs

Vrijdag 20 Koningsspelen

Zaterdag 21
Zondag 22

Maandag 23
Dinsdag 24 Groep FR6/7/8 op schoolkamp t/m do 26 april

Woensdag 25
Donderdag 26

Vrijdag 27 Koningsdag • Meivakantie t/m 11 mei 2018

Zaterdag 28
Zondag 29

Maandag 30

038 - 4601471
info@marshof.nl
0529 - 497305
info@florensradewijns.nl 



Inloop
Om 8.20u. gaan de deuren van beide locaties open voor ouders en kinderen. De start van 
de dag begint gedurende een deel van de week voor de hele school met (voor)lezen.
In alle groepen wordt gestart met een aantal leesactiviteiten. In de diverse lokalen zijn 
verschillende leesactiviteiten. Het is wel de bedoeling dat alle kinderen om 8.30u. op 
school aanwezig zijn, want dan begint de school. We rekenen er op, dat ouders de 
school verlaten, als de lessen om 8.30u. beginnen.

Onderbouwd
In de groepen 1 en 2 maken we sinds schooljaar 2016-2017 gebruik van de methode 
‘Onderbouwd’. Onderbouwd laat kinderen door middel van het spelen van een spel 
beoogde leerdoelen behalen. Het zorgt ervoor dat kleuters op een ontspannen manier 
kennis vergaren die zij in de volgende groepen nodig hebben om de leerstof te kunnen 
begrijpen. Grondbeginselen van taal, rekenen en schrijven zijn zo eenvoudig aan te leren.

Lezen
In groep 3 ligt de nadruk op het technisch lezen. Vanaf dit schooljaar gebruiken we de 
methode ‘Lijn 3’, een methode die goed aansluit op de taalmethode in hogere groepen 
(‘Staal’).
Het technisch lezen krijgt tot en met groep 8 aandacht o.a. tijdens het schoolbreed 
technisch lezen aan het begin van de ochtend.
Naast het technisch lezen, neemt ook het begrijpend lezen een zeer belangrijke plaats in.
Vanaf groep 4 wordt hiervoor de methode ‘Nieuwsbegrip’ gebruikt.
D.m.v. het recreatief lezen en verschillende vormen van boekpromotie w.o. activiteiten 
tijdens de kinderboekenweek, voorleeswedstrijd in de bovenbouw en “kinderjury”,  
hopen we het leesplezier en de leeslust van de kinderen te bevorderen.
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maart 2018
Donderdag 1 Voorjaarsvakantie t/m 2 maart

Vrijdag 2
Zaterdag 3

Zondag 4
Maandag 5
Dinsdag 6

Woensdag 7
Donderdag 8

Vrijdag 9
Zaterdag 10

Zondag 11
Maandag 12
Dinsdag 13

Woensdag 14 Oud-papier Gerenlanden

Donderdag 15
Vrijdag 16 Oud-papier Gerenbroek

Zaterdag 17
Zondag 18

Maandag 19
Dinsdag 20

Woensdag 21
Donderdag 22 Klassenshow groep MH6

Vrijdag 23
Zaterdag 24

Zondag 25
Maandag 26
Dinsdag 27

Woensdag 28
Donderdag 29 Cultuurdag 6

Vrijdag 30 Goede Vrijdag: Paasvakantie 30 maart t/m 3 april

Zaterdag 31

Ontwikkelings-

gesprekken

5 – 23 mrt

038 - 4601471
info@marshof.nl
0529 - 497305
info@florensradewijns.nl 



Taal
In de groepen 4 t/m 8 gebruiken we sinds schooljaar 2015 - 2016 ‘Staal’. Staal laat 
kinderen toe werken naar een product aan het eind van het hoofdstuk. Ze leren 
gedurende het proces een veelheid aan taalvaardigheden.

Rekenen
Sinds schooljaar 2013 – 2014 gebruiken we ‘Wereld in getallen’. Deze realistische 
rekenmethode richt zich vooral op het verkrijgen van inzicht door middel van concrete 
situaties. De leerlingen leren hoe ze op verschillende manieren tot een oplossing kunnen 
komen. Er is veel aandacht voor het z.g. handig rekenen, grafieken en tabellen. Bij de 
methode gebruiken we een speciaal ontwikkeld computerprogramma.

ICT
In 2015 zijn alle computers en digitale schoolborden vervangen door het nieuwste 
materiaal. In alle groepen wordt de computer gebruikt als ondersteuning bij de lessen, 
maar ook om ‘skills’ te vergaren: Word, PowerPoint. Internet, samenwerken in de ‘cloud’.
ParnasSys wordt gebruikt voor de administratie en het leerlingvolgsysteem. Aan 
ParnasSys is een ouderportaal gekoppeld. Ouders hebben direct inzage in de diverse 
gegevens.

Creatieve/culturele vorming
Creativiteit is een belangrijk element in de groei naar een volwaardige persoonlijkheid. 
Niet alleen het leren heeft de nadruk, ook de creatieve ontwikkeling vinden we belangrijk. 
Bij alle vakken wordt aandacht besteed aan creativiteit, specifiek bij de kunsteducatie-
lessen en muziek. Deze vakken brengen evenwicht in het lesprogramma. Naast de 
reguliere lessen met het kunstkabinet heeft onze school een maandelijkse cultuurdag. Op 
die dag worden de gewone lessen opgeschort en besteden we de gehele dag aan 
cultuur: workshops, museumbezoek, en vele andere activiteiten komen op zo’n dag aan 
bod.

Bewegingsonderwijs
Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen 2 x per week bewegingsonderwijs, een keer van de 
eigen groepsleerkracht en een keer van een vakleerkracht. De groepen 5 t/m 8 krijgen 
gedurende een periode van 5 weken een zwemles in plaats van een gymles. Dit 
schoolzwemmen geldt als ‘natte gymnastiek’.
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februari 2018
Donderdag 1

Vrijdag 2
Zaterdag 3

Zondag 4
Maandag 5
Dinsdag 6

Woensdag 7
Donderdag 8

Vrijdag 9
Zaterdag 10

Zondag 11
Maandag 12
Dinsdag 13

Woensdag 14 Oud-papier Gerenlanden

Donderdag 15 Klassenshow groep MH3

Vrijdag 16 Oud-papier Gerenbroek

Zaterdag 17
Zondag 18

Maandag 19
Dinsdag 20

Woensdag 21
Donderdag 22

Vrijdag 23 Cultuurdag 5

Zaterdag 24
Zondag 25

Maandag 26 Voorjaarsvakantie t/m 2 mrt 2018

Dinsdag 27
Woensdag 28

038 - 4601471
info@marshof.nl
0529 - 497305
info@florensradewijns.nl 



Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuuronderwijs
Sinds schooljaar 2012 – 2013 werken we met de methodes Naut (natuur en techniek), 
Meander (aardrijkskunde) en Brandaan (geschiedenis). Drie methodes om ons onderwijs 
in wereldoriëntatie vorm te geven. Deze methodes voldoen uiteraard aan de kerndoelen 
(door het ministerie van onderwijs opgestelde criteria). Hoewel de methodes op zichzelf 
staan, is er enige verwantschap: spannende verhalen, veel beeldondersteuning, digibord 
software, begrijpelijke teksten en een vergelijkbare structuur.

Verkeer
Op onze school wordt gebruik gemaakt van “Stap vooruit” in groep 4, “Op voeten en 
fietsen” in de groepen 5 en 6 en de jeugdverkeerskrant in groep 7 Dit zijn uitgaven van 
Veilig Verkeer Nederland. In de groepen 7 doen de kinderen mee aan het landelijk 
verkeersexamen.

Engels
“Take it Easy” heet de methode die in groep 7 en 8 wordt gebruikt voor het vak Engels. 
Het belangrijkste van deze vooral communicatieve methode is, dat de leerlingen 
eenvoudige boodschappen in het Engels leren verstaan en kunnen overbrengen. We 
gebruiken deze methode sinds schooljaar 2011 - 2012.

Levensbeschouwing
Onze samenleving is, wat betreft taal, cultuur en geschiedenis mede gevormd vanuit de 
christelijke godsdienst. Er wordt in de groepen 7 & 8 structureel gewerkt met de methode 
“Wereldgodsdiensten”. 
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januari 2018
Maandag 1
Dinsdag 2

Woensdag 3
Donderdag 4

Vrijdag 5
Zaterdag 6

Zondag 7
Maandag 8
Dinsdag 9

Woensdag 10
Donderdag 11

Vrijdag 12 Daphne (groep FR3/4/5) afwezig i.v.m. studie

Zaterdag 13 Open Dag Van der Capellen scholengemeenschap, Michael College, 10-14

Zondag 14
Maandag 15
Dinsdag 16

Woensdag 17 Open Dag Thorbecke SG, locatie vmbo-pro • Oud-papier Gerenlanden

Donderdag 18
Vrijdag 19 Oud-papier Gerenbroek

Zaterdag 20 Open Dag Thorbecke SG, locatie mavo-havo-atheneum

Zondag 21
Maandag 22
Dinsdag 23

Woensdag 24
Donderdag 25

Vrijdag 26
Zaterdag 27 Open Dag Gymnasium Celeanum

Zondag 28
Maandag 29
Dinsdag 30

Woensdag 31

038 - 4601471
info@marshof.nl
0529 - 497305
info@florensradewijns.nl 



Kinderraad
De medezeggenschap van de leerlingen is op Marshof en Florens vorm gegeven door 
middel van de Kinderraad. De leden leren omgaan met democratie, zelfstandig denken en 
opkomen voor hun rechten en belangen. Ze doen ervaring op met vergaderen en leren 
dat ze, door mee te doen, iets kunnen veranderen in hun directe omgeving. Het is 
belangrijk te weten wat er in de kinderen omgaat en te luisteren naar wat er speelt. De 
school draait tenslotte om kinderen.
Aan het begin van het schooljaar is de samenstelling nog niet bekend. Verkiezingen 
vinden op beide locaties plaats in september.

Zelfstandig werken
Kinderen zijn niet gelijk. Ieder kind heeft zijn eigen kenmerken en kwaliteiten. Onderwijs is 
in de loop der jaren steeds meer maatwerk geworden. Specifieke problemen worden 
steeds beter herkend. Bij ons op school willen we inspelen op de talenten van het 
individuele kind, maar willen we de verschillen niet benadrukken. Inspelen op capaciteiten 
van de kinderen komt voort uit het adaptief onderwijs. Zo kennen we bijvoorbeeld de 
instructietafel, waar een kleine groep kinderen extra aandacht krijgt, als de rest 
zelfstandig werkt.

Samenwerken
We willen onze kinderen laten leren door ze te laten samenwerken. In coöperatief leren 
hebben we een werkwijze gevonden die de structuur daarvoor biedt. Samenwerkend 
leren is een bewust in te zetten instrument voor de leraar om alle leerlingen te betrekken 
en zoveel mogelijk tegelijkertijd actief te laten zijn. Leerlingen leren van elkaar, niet alleen 
kennis maar ook vaardigheden. Zij leren veel van voordoen, samendoen en nadoen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Sinds schooljaar 2013 – 2014 werken we met de ‘Kanjertraining’. De kanjertraining legt 
de nadruk op vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.Onze leerkrachten zijn 
gecertificeerde ‘kanjertrainers. 
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december 2017
Vrijdag 1

Zaterdag 2
Zondag 3

Maandag 4
Dinsdag 5 Sinterklaas

Woensdag 6 10:45-12:00 Kinderplatform Zwolle Zuid

Donderdag 7
Vrijdag 8 Daphne (groep FR3/4/5) afwezig i.v.m. studie

Zaterdag 9
Zondag 10

Maandag 11
Dinsdag 12

Woensdag 13
Donderdag 14

Vrijdag 15
Zaterdag 16

Zondag 17
Maandag 18
Dinsdag 19

Woensdag 20 17:30 Kerstdiner Florens Radewijnsschool • Oud-papier Gerenlanden

Donderdag 21 Cultuurdag 4 • 17:30 Kerstdiner Marshof

Vrijdag 22 Oud-papier Gerenbroek

Zaterdag 23 Kerstvakantie 23 dec 2017 t/m 5 jan 2018

Zondag 24
Maandag 25 Eerste kerstdag

Dinsdag 26 Tweede kerstdag

Woensdag 27
Donderdag 28

Vrijdag 29
Zaterdag 30

Zondag 31

038 - 4601471
info@marshof.nl
0529 - 497305
info@florensradewijns.nl 



Opvoeden doe je samen
It takes a village to raise a child. Een goede en afstemming tussen thuissituatie en  
school situatie in een vriendelijke sfeer is zeer wenselijk.
Wij vinden het dan ook erg belangrijk, dat er tussen ouders en school een goed en 
regelmatig contact bestaat.
Als er zaken spelen die van invloed kunnen zijn op het gedrag of de leerprestaties van uw 
kind, neem dan even contact met ons op. Als wij weten wat er thuis speelt, kunnen wij 
daar rekening mee houden.
Soms is het nodig om voor schooltijd even een leerkracht te spreken. Voor korte 
mededelingen is dat natuurlijk helemaal geen probleem. Duurt het iets langer, is het 
verstandiger een aparte afspraak te maken.

Ziekte / afwezigheid van uw kind
Als uw kind bij aanvang van de lessen niet aanwezig is en wij zijn niet op de hoogte van 
de reden daarvan, neemt de groepsleerkracht van uw kind contact met u op.
Wilt u dan ook eventuele wijzigingen van telefoonnummers z.s.m. aan school 
(bijvoorbeeld via het ouderportaal) doorgeven.
Een melding van afwezigheid via de mail wordt niet altijd op tijd gelezen.

Ouderportaal
Bij inschrijving krijgen ouders toegang tot het ouderportaal. Als uw kind daadwerkelijk op 
school zit, kunt u daar zien hoe de toetsscores zijn, de absentie, de klasgenootjes en nog 
veel meer.

Stichting Beheer Oudergelden
In een aparte stichting worden alle gelden, die direct of indirect door ouders worden 
ingebracht in de school, beheerd.
Deze gelden worden gebruikt voor bekostiging van extra activiteiten (zoals Sinterklaas, 
Kerst- en Paasfeest, excursies, sporttoernooien en eventuele andere zaken voor 
leerlingen), die niet uit het reguliere schoolbudget betaald kunnen worden.
Ieder gezin ontvangt jaarlijks van de penningmeester een schrijven met het verzoek om 
door middel van een eenmalige incasso een vrijwillige ouderbijdrage over te maken.
De vrijwillige ouderbijdrage was vorig schooljaar vastgesteld op € 20,00.
De stichting beheert eveneens de gelden van eventuele sponsoractiviteiten, donaties en 
oud-papier inzamelingen.
Het bestuur van de stichting bestaat uit de oudergeleding van de MR. De stichting heeft 
daarnaast een penningmeester aangesteld voor het beheer van de gelden.
Stichting beheer oudergelden Marshof   Rekeningnr. IBAN NL72INGB0002709874

Ouderavond
Jaarlijks organiseert de Medezeggenschapsraad een avond waarop zij verantwoording 
aflegt over het gevoerde beleid. Bovendien wordt op deze avond de hoogte van de 
vrijwillige bijdrage vastgesteld.
Naast het huishoudelijke deel staat er ieder jaar een thema centraal: bijv. de Kanjertraining, 
Grenzen stellen in de opvoeding, of Weerbaarheid van kinderen van 4 tot 12 jaar.
Op de ouderavond legt de MR verantwoording af over het gevoerde beleid en de 
stichting beheer oudergelden legt verantwoording af over het gevoerde financieel beleid.
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november 2017
Woensdag 1 10:45-12:00 Kinderplatform Zwolle Zuid

Donderdag 2
Vrijdag 3 Daphne (groep FR3/4/5) afwezig i.v.m. studie

Zaterdag 4
Zondag 5

Maandag 6
Dinsdag 7

Woensdag 8 08:30-11:45 NIO (Marshof en Florens voor groep 8 (MH en FR)

Donderdag 9
Vrijdag 10

Zaterdag 11
Zondag 12

Maandag 13
Dinsdag 14

Woensdag 15
Donderdag 16 Klassenshow groep MH1/2b

Vrijdag 17
Zaterdag 18

Zondag 19
Maandag 20
Dinsdag 21

Woensdag 22 Studiedag, kinderen vrij • Oud-papier Gerenlanden

Donderdag 23
Vrijdag 24 Oud-papier Gerenbroek

Zaterdag 25
Zondag 26

Maandag 27
Dinsdag 28

Woensdag 29
Donderdag 30

Ontwikkelings-

gesprekken

6 november 

t/m 
23 november

038 - 4601471
info@marshof.nl
0529 - 497305
info@florensradewijns.nl 



Schooltijden
- Voor alle groepen gaan ‘s morgens de deuren om 8.20 uur en ‘s middags om 

12.50 uur open.
- Van ouders wordt verwacht, om niet langer dan tot 8.30 uur in de klas te blijven.
- Tijdens de ochtendpauze (10.00 – 10.15 uur) is er toezicht op het plein door 

leerkrachten. Voor het buitenspelen hebben wij voor alle groepen eensluidende 
afspraken gemaakt.

- Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bestaat de mogelijkheid om over 
te blijven.

- De vakantiedata en data van studiedagen vindt u op onze website.

Schooltijden onderbouw

Dag ochtend middag

maandag 8.30-11.45 13.00-15.15

dinsdag 8.30-11.45 13.00-15.15

woensdag 8.30-11.45

donderdag 8.30-11.45 13.00-15.15

vrijdag 8.30-11.45

Schooltijden bovenbouw

Dag ochtend middag

maandag 8.30-11.45 13.00-15.15

dinsdag 8.30-11.45 13.00-15.15

woensdag 8.30-12.30

donderdag 8.30-11.45 13.00-15.15

vrijdag 8.30-11.45 13.00-15.15
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oktober 2017
Zondag 1

Maandag 2
Dinsdag 3

Woensdag 4 Brugge op bezoek • Schoolfotograaf op de Florens • 11:45-13:00 Kinderplatform Zwolle Zuid

Donderdag 5 Brugge op bezoek

Vrijdag 6 Brugge op bezoek • Daphne (groep FR3/4/5) afwezig i.v.m. studie

Zaterdag 7
Zondag 8

Maandag 9
Dinsdag 10

Woensdag 11
Donderdag 12 Info-avond voortgezet onderwijs voor groepen 7 en 8 van Florens en Marshof

Vrijdag 13
Zaterdag 14

Zondag 15
Maandag 16
Dinsdag 17 Cultuurdag 3

Woensdag 18
Donderdag 19 Klassenshow groep MH1/2a • Schoolshow Florens Radewijns

Vrijdag 20 Studiedag kinderen vrij

Zaterdag 21
Zondag 22

Maandag 23 Herfstvakantie t/m 27 oktober

Dinsdag 24
Woensdag 25 Oud-papier Gerenlanden

Donderdag 26
Vrijdag 27 Oud-papier Gerenbroek

Zaterdag 28
Zondag 29

Maandag 30 Ontwikkelingsgesprekken

Dinsdag 31 Ontwikkelingsgesprekken

4 t/m 15 oktober

Kinderboekenweek 

Thema: 
Griezelen. 

Gruwelijk eng!

038 - 4601471
info@marshof.nl
0529 - 497305
info@florensradewijns.nl 



Vakantierooster 2017 - 2018

Studiedag (kinderen vrij) vrijdag 20 oktober 2017

Herfstvakantie maandag 23 oktober 2017 t/m vrijdag 27 oktober 2017

Studiedag (kinderen vrij) woensdag 22 november 2017

Kerstvakantie maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie maandag 26 februari 2018 t/m vrijdag 2 maart 2018

Paasvakantie vrijdag 30 maart 2018 t/m maandag 2 april 2018

Studiedag (kinderen vrij) dinsdag 3 april 2018

Koningsdag vrijdag 27 april 2018

Meivakantie + 2 dagen 
hemelvaart

maandag 30 april 2018 t/m vrijdag 11 mei 2018

Pinksteren maandag 21 mei 2018

Vrijdagmiddag 
einde schooljaar

vrijdag 20 juli 2018

Zomervakantie maandag 23 juli 2018 t/m vrijdag 31 augustus 2018
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september 2017
Vrijdag 1

Zaterdag 2
Zondag 3

Maandag 4 Eerste schooldag!

Dinsdag 5
Woensdag 6 11:45-13:00 Kinderplatform Zwolle Zuid

Donderdag 7
Vrijdag 8 Daphne (groep FR3/4/5) afwezig i.v.m. studie

Zaterdag 9
Zondag 10

Maandag 11
Dinsdag 12

Woensdag 13
Donderdag 14

Vrijdag 15
Zaterdag 16

Zondag 17
Maandag 18 19.30-20.30 Informatieavond groepen 1/2 op de Marshof en alle groepen op de Florens

Dinsdag 19 19:30-20:30 Informatieavond Marshof groep 3, groep 4/5 en groep 6

Woensdag 20 Cultuurdag 1

Donderdag 21 19:30-20:30 Informatieavond Marshof groep 5/7 en 8

Vrijdag 22
Zaterdag 23

Zondag 24
Maandag 25
Dinsdag 26 Cultuurdag 2 voor groep 3 t/m 8

Woensdag 27 Oud-papier Gerenlanden

Donderdag 28 Cultuurdag 2 voor groep 1 en 2

Vrijdag 29 Oud-papier Gerenbroek

Zaterdag 30

Nationale 

sportweek

van 9 t/m 17 

september

038 - 4601471
info@marshof.nl
0529 - 497305
info@florensradewijns.nl 



Fietsen
met het oog op de veiligheid en de beperkte ruimte, is het alleen voor de kinderen die 
buiten de directe omgeving van de school wonen toegestaan om op de fiets te komen. 
Natuurlijk is er altijd overleg mogelijk in incidentele gevallen. (De school draagt geen 
verantwoordelijkheid voor eventueel aangebrachte schade.)

Eten en drinken
Rond 10.00 uur hebben de kinderen een korte pauze. Dan mogen de kinderen ook “eten 
en drinken”. Wilt u uw kind bij voorkeur geen priklimonade en/of snoep meegeven!
Het gaat hierbij om een tussendoortje: 
geef dus niet teveel mee.
Zet u op de (goed sluitende!) bekers wel even de naam van uw kind.

Verjaardagen van de kinderen
Als een kind jarig is, dan vieren we dit in de klas. Ook mag de jarige met een vriendje of 
vriendinnetje de groepen langs. Daarbij hoort vaak een traktatie. We zijn geen 
voorstander van trakteren op snoep. We zouden het daarom op prijs stellen, als u uw 
kind op fruit, kaas, worst, zoutjes, e.d. wilt laten trakteren. Dit geldt ook voor de traktatie 
voor de leerkrachten.
Tijdens de schooluren mag er niet gesnoept worden:
- in school (uitgezonderd incidentele keren bij vieringen);
- op het schoolplein;
- op het speelveld;
- in de gymzaal en kleedkamers;
- in schouwburg, zwembad, museum, enz.;
- in de bus die de kinderen ergens naar toebrengt.

Klassenshows
Op de Marshof verzorgt elke klas een keer per jaar een klassenshow. Alle vormen van 
expressie kunnen in de voorbereiding of de uitvoering aan bod komen: handvaardigheid, 
tekenen, muziek, dans, drama enz. Een belangrijk element hierbij is het samenwerkend 
leren. De klassenshows worden (op een enkele uitzondering na) op donderdag 
opgevoerd; ‘s middags voor de ouders van de betreffende klassen en ’s morgens voor de 
kinderen van de eigen hal en broertjes en zusjes.
Op de Florens Radewijnsschool is er in oktober een ‘schoolshow’.
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augustus 2017
Dinsdag 1 Zomervakantie t/m 3 september

Woensdag 2
Donderdag 3

Vrijdag 4
Zaterdag 5

Zondag 6
Maandag 7
Dinsdag 8

Woensdag 9
Donderdag 10

Vrijdag 11
Zaterdag 12

Zondag 13
Maandag 14
Dinsdag 15

Woensdag 16
Donderdag 17

Vrijdag 18
Zaterdag 19

Zondag 20
Maandag 21
Dinsdag 22

Woensdag 23
Donderdag 24

Vrijdag 25
Zaterdag 26

Zondag 27
Maandag 28
Dinsdag 29

Woensdag 30
Donderdag 31

038 - 4601471
info@marshof.nl
0529 - 497305
info@florensradewijns.nl 



Buitenschoolse activiteiten
De zorg voor uw kind houdt niet op, op het moment dat het de buitendeur achter zich 
dicht trekt. Door middel van verschillende activiteiten proberen we de ontwikkeling op 
cultureel, fysiek en sociaal terrein te bevorderen.
Enkele van deze activiteiten zijn:
- deelname aan diverse sportevenementen, zoals voetbal en korfbal.
- bezoeken van culturele activiteiten, zoals filmvoorstellingen, toneel- en 

muziekuitvoeringen en tentoonstellingen (vaak georganiseerd door De 
Stadkamer). Voor het vervoer naar en van culturele activiteiten buiten onze 
school, wordt voor de onder- en middenbouw veelal een bus geregeld.

- deelname aan acties.
- de schoolreizen voor alle groepen.
- Bij veel van deze activiteiten is ouderhulp onontbeerlijk.  

Hierover leest u elders in deze gids.

Mobieltjes; speelgoed
De school neemt geen verantwoordelijkheid voor het beschadigen of zoekraken van mobiele 
telefoons, (duur) speelgoed e.d. Het is de kinderen niet toegestaan onder schooltijd gebruik 
te maken van hun mobiele telefoon; zowel in het gebouw als op het schoolplein.

Videobeelden en foto’s
Gedurende het schooljaar is het mogelijk, dat er videobeelden of foto’s worden gemaakt 
in de verschillende groepen of van specifieke kinderen in de groep. Video-opnamen 
kunnen ook worden gebruikt bij de evaluatie van ons onderwijs. Vooral wordt hierbij de 
rol en het handelen van de leerkracht gevolgd.
We nemen aan, dat u hier geen bezwaar tegen heeft. In gevallen waarbij we buiten de 
organisatie van deze beelden gebruik zullen maken, zullen wij u hierover nader informeren.
Mocht u op voorhand bezwaar hebben tegen het maken van videobeelden, waarop uw 
kind kan voorkomen, neem dan even contact op met de directie van de school.

Gezondheidsonderzoeken
Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin u 
woont heeft onze afdeling Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders 
hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en adviezen 
en vaccinaties te geven. Maar u kunt ook tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, 
jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken graag met u mee. 
Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. In de basisschoolperiode nodigen 
we uw kind een paar keer uit voor een gezondheidsonderzoek of komen we op school 
om voorlichting te geven. Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangt u een uitnodiging 
via de mail.
	Als uw kind 5 of 6 jaar oud is Dit onderzoek bestaat uit twee delen. De dokters -

assistente komt eerst een keer op school voor een ogen- en gehoortest. Op een later 
moment nodigen we uw kind samen met een ouder uit bij ons op het consultatie-
bureau voor een consult met onze jeugdverpleegkundige. 

	Als uw kind 10 of 11 jaar oud is Tijdens dit onderzoek komt onze doktersassistente 
op school en meet ze de lengte en het gewicht van uw kind. U vult als ouder van 
tevoren online een vragenlijst in en u kunt hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld 
over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. We nemen hierover contact met u op. 

	Als uw kind in groep 8 zit We komen in groep 8 een keer op school om voorlichting te 
geven over een gezonde leefstijl.

Online ouderportaal Mijn Kinddossier 
De resultaten van de gezondheidsonderzoeken op school leest u terug in ons online 
ouderportaal ‘Mijn Kinddossier’. Hier vindt u ook meer informatie over de gezondheids-
onderzoeken en eventuele adviezen van onze professionals. Inloggen kan via  
www.ggdijsselland.nl/mijnkinddossier.nl.

Tussendoor een vraag? Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar 
twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of loop zonder afspraak binnen tijdens het 
inloopspreekuur! De tijden staan op onze website. 

Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen) 
E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl Website  www.ggdijsselland.nl
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obs De Marshof

Tichelmeesterlaan 45
8014 LA Zwolle

telefoon: 038-4601471
e-mail: info@marshof.nl
website: www.marshof.nl

obs Florens Radewijnsschool

Geert Grooteweg 23-25
8015 PM Zwolle/Windesheim

telefoon: 0529-497305
e-mail:	 info@florensradewijns.nl
website:	www.florensradewijns.nl

Schoolkalender 2017-2018
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