Extra nieuwsbrief
18-04-2019

Kalender
19/04:
Goede vrijdag:
2018
kinderen vrij!
22/04 t/m 03/05:
Meivakantie
07/05:
Geen
schoolfotograaf
08/05:
Gekke harendag
13/05:
Kinderraad

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

13-12-

Weer een extra nieuwsbrief. Dat komt omdat er na de meivakantie alweer
een aantal activiteiten zijn. Bijvoorbeeld de avondvierdaagse. Hierover krijgt
u vandaag wat extra informatie.
Afgelopen zaterdag heb ik enkele kinderen van De Marshof aan kunnen
moedigen bij de Kidsrun. Complimenten jongens en meiden die mee hebben
gedaan. Vol trots heb ik de medailles om jullie hals zien hangen.
Gisteren mocht groep 5-6 de finale van de schoolvoetbal in het pec Zwolle
stadion spelen. Wat een belevenis en sportiviteit!
Via deze weg wil ik u allen een hele fijne Pasen toewensen en een heerlijke
vakantie!
Met vriendelijke groet,

15/05:
Kamp groep 8 (t/m
17 mei)

Yvette van Haastrecht

16/05:
Schoolreis gr 1 tm 6
Schoolreis groep 7
20/05 t/m 24/05:
Avondvierdaagse
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y.vanhaastrecht@ooz.nl |

Avondvierdaagse
We zijn als groep ouders bezig met de voorbereidingen voor de avondvierdaagse.
De avondvierdaagse is dit jaar van 20 mei t/m 24 mei.
De opgave (zie bijlage bij deze nieuwsbrief) moet uiterlijk woensdag 8 mei binnen zijn
(dus de woensdag na de vakantie) in de speciale brievenbus naast de kamer van Yvette van
Haastrecht.
We hopen dat veel kinderen mee zullen lopen met de 5 en 10 km. Laten we er een leuke
sportieve wandelweek van maken!
Groeten,
Joyce, Nynke, Marjolein, Pamela, Arjen, Esther en Anke (ouders)

(Esther ontbreekt op de foto)

Schoolfotograaf
Wegens omstandigheden hebben we een andere datum moeten afspreken met de
schoolfotograaf. Zodra de nieuwe datum bekend is, hoort u dit van ons. Op 7 mei komt er dus
geen schoolfotograaf op school!

De Marsbos beweegroute
De Marsbos beweegroute gaat vrijdag 10 mei officieel geopend worden.
Alle kinderen die aan dit project hebben meegedaan uit de groep 6 en 7, zijn uitgenodigd
hierbij aanwezig te zijn.
Voor deze ochtend hebben we nog wat begeleiding nodig. Zijn er ouders die mee willen
lopen en ook in het Marsbos een stukje van de route met een groepje kinderen en een
bewoner van Zandhove of de oude Mars willen lopen? Wat extra begeleiding zou erg fijn zijn.
Zou u het me willen laten weten als u mee wilt en kunt? Het is van 9.30 tot ongeveer 12.00
uur. Alvast bedankt!
Groeten Yvette van Haastrecht (y.vanhaastrecht@ooz.nl of doorgeven aan de leerkrachten).

Woensdag 8 mei gekke harendag
Vanuit de kinderraad en de ideeënbus kwam het idee om op woensdag 8 mei gekke harendag
te houden. Alle kinderen mogen die dag hun haar zo gek mogelijk kammen/kleuren enz. We
zijn erg benieuwd met welke creaties de kinderen op school komen. Leef je uit!

Reminder betaling schoolreis + schoolkamp
In mei gaan alle groepen op schoolreis of schoolkamp. Betaling is voorwaarde voor deelname.
We verwachten uw bijdrage uiterlijk 1 mei op bankrekening:
NL72 INGB 0002709874 ten name van de Stichting Beheer Oudergelden. De bedragen kunt u
terugvinden in de mail die u hierover heeft gehad in maart.

Schoolvoetbaltoernooi groep 5/6
Op woensdagmiddag 20 maart 2019 hadden we een schoolvoetbaltoernooi. De jongens van
groep 5/6 (Mauro, Wessel, Aland, Chesley, Sam, Gabrian, Niels, Milan, Nikodem en Luuk)
gingen naar Zwolsche Boys. Wij hebben 6 wedstrijden gespeeld zonder tegendoelpunten en
0 wedstrijden verloren.
Woensdag 17 april gingen wij naar PEC Zwolle. Daar moesten wij 3 wedstrijden spelen.
Om 1 uur moesten wij daar aanwezig zijn en om 2 uur moesten wij een
wedstrijd spelen. Wij vonden het allemaal heel spannend en we
hadden gehoopt dat wij zouden gaan winnen.
Maar helaas hebben wij niet gevonden en zijn 8ste geworden van
Zwolle.
Groeten van Chesley, Wessel en Mauro.

Tweede paasdag op de Schellerhoeve
Kan jij als de beste speuren en vind jij het GOUDEN ei?
Kom op Tweede Paasdag tussen 14.00 en 16.00 uur naar de
boerderij en zoek gezellig met ons mee!
Bij de boerderij liggen eieren verstopt, vind jij het gouden ei?
Dan ben jij de beste speurder van deze dag! En natuurlijk is er voor iedere speurder een
beloning aan het einde. De activiteit is voor alle kinderen tussen de 2* en 12 jaar.
*Kinderen onder de 6 jaar mogen meedoen onder begeleiding van een meerderjarige.
Inzaaien bloemenlint

Terwijl de kinderen speuren naar eieren kun je helpen met
het inzaaien van een bloemenlint, zodat er een vrolijk stuk
weiland ontstaat, waar de boerderijdieren en de bijen een
gevarieerde maaltijd kunnen halen. Vorig jaar hebben de
varkens het al losgewoeld, dus het zwaarste werk is al
gedaan. Nu moeten de grassen die weer zijn gaan groeien
verwijderd worden en de bovenlaag moet losgemaakt
worden. Dan kan het zaad in de grond. Kom je helpen?

Het team van de Marshof wenst u een fijne
meivakantie!

We zien
elkaar
weer op
maandag
6 mei!

