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KALENDER 

20/04: Koningsspelen 

27/04 t/m 13/05: Meivakantie 

15/05: Schoolreis  

             groep 1 t/m 6 

17/05: Klassenshow groep 4/5 

18/05: Oudergym groep 1/2 

29/05: Schoolfotograaf 

 

ADRES 

OBS De Marshof 

Tichelmeesterlaan 45 

8014 LA Zwolle 

NIEUWSBRIEF 
NUMMER 13, 06 APRIL 2018 

SCHOOLFOTOGRAAF 

Op dinsdag 29 mei komt de schoolfotograaf op school. We 

hebben een nieuwe fotograaf gekozen, namelijk Photo l’Ecole. De 

kinderen die nog niet op school zitten, kunnen met hun oudere 

broer(s) of zus(sen) op de foto. Hierover krijgt u binnenkort een 

mail, waarna u zich kunt inschrijven voor dit fotomoment. Als de 

foto’s zijn gemaakt, krijgt u via school een inlogcode waarmee u 

op de website van de fotograaf zelf een pakket kunt samenstellen 

uit de gemaakte foto’s. De foto’s worden met een witte 

achtergrond gemaakt, maar bij het bestellen kunt u zelf een 

achtergrond kiezen uit een aantal voorbeelden.  

 

 

 

 

 

 

CULTUURDAG 29 MAART 

Wij kijken terug op een gezellige en bijzondere cultuurdag. Om half 9 hebben alle groepen gezellig 

ontbeten. Vervolgens zijn de groepen op verschillende tijden naar het Dominicanenklooster geweest. 

We kwamen binnen aan de achterkant en liepen door de gangen met prachtige glas in lood ramen. De 

bel werd geluid en iedereen nam plaats in de 

kerkbanken. Daar vertelde Pastor Hans over het 

samenkomen in de kerk (geboorte, huwelijke en 

overlijden). Er is een lied gezongen en daarna een 

verhaal over vriendschap en delen verteld. Samen 

hebben de kinderen een brood gedeeld met de klas. 

Als afsluiting mochten de kinderen een kaarsje 

aansteken. Alle groepen hebben ook paaseieren 

gezocht.    
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SCHOOLREISJES DINSDAG 15 MEI 

Binnenkort gaan de groepen 1 t/m 6 weer op schoolreis. Groep 1 en 2 gaan naar de Drentse koe en 

groep 3 t/m 6 gaan naar Drouwenerzand. Mocht u de betaling nog niet gedaan hebben, wilt u er dan 

voor zorgen dat deze zo spoedig mogelijk betaald wordt? Binnenkort zullen er herinneringsbrieven 

gestuurd worden naar de ouders die nog niet betaald hebben. De betaling willen we graag voor 1 mei 

binnen hebben.  

NIEUWS UIT GROEP 6 

Paasontbijt  

Donderdag 29 maart 2018 was er weer het jaarlijkse paasontbijt op de school de Marshof. Er waren 

witte en bruine bolletjes en ook witte en bruine boterhammen. Er was ook broodbeleg: kipfilet, salami, 

boterhamworst, jam, kaas, melkhagelslag, fruithagel, pindakaas en boter. Het was heel gezellig. We 

hebben ook geknutseld en getekend. En we gingen eieren zoeken. Er was ook een gouden ei. Daar 

was een prijs voor, een chocoladepaashaas. Die was gewonnen door Teun, want hij had het gouden ei 

gevonden. Hij lag in de klimboom. ‘s Middags gingen we fietsen naar het Dominicanenklooster.  

 

Groeten van Evie en Veerle uit groep 6 

 
Cultuurdag  

Donderdag 29 maart hadden we cultuurdag. Eerst begonnen we met het 

paasontbijt. Daarna gingen we een film kijken (Mr Bean). We gingen na de film 

paaseieren zoeken. ’s Middags gingen we met groep 6, 7 en 8 naar het klooster in 

Assendorp. Om 1 uur moesten we vertrekken met de fiets. 

In het klooster hebben we het verhaal over Jezus en Pasen gehoord en met z'n 

allen een brood gegeten. Aan het eind hebben we allemaal 

een kaars aangestoken en een wens gedaan of iemand een 

gelukkig leven toegewenst. Het was een leuke cultuurdag. 

 

Groetjes van Anne en Kyra. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

MAIL: DIRECTIE-

MARSHOF@OOZ.NL 

TELEFOON:  

038-4601471 

TWITTER:  

OBS DE MASHOF 

FACEBOOK:  

MARSHOF ZWOLLE 

 

 

Eindelijk naar het Pec stadion!!!!!!!! 

We hebben op 21 maart het schoolvoetbaltoernooi 

gespeeld. We speelden met de volgende spelers: 

Ko, Oyth, Dennis, Thijs, Sam, Tristan, Teun, Joey en 

Tygo. 1 potje hebben we verloren en de rest 

gewonnen!!!!!! We speelden best goed. De 

tegenstanders ook maar wij waren sterker. Nu gaan 

we 11 april naar het Pec stadion.  

 

Van Dennis en Joey. 

 

 

 

 
De klassenshow van groep 6.  

Op 22 maart had groep 6 van de Marshof een enorm leuke klassenshow. 

Het ging over het gestolen superdrankje van professor Mars. Hij miste nog palmetinezuur en ging naar 

de apotheek. Op dat moment kwamen de vrienden van zijn dochter binnen en kregen cola. Daarna 

kwamen de boeven binnen door het raam. Ze stalen het superdrankje en gingen weer weg door het 

raam. Professor Mars ging naar zijn laboratorium en 

riep de kinderen!!! De kinderen vroegen: "Wat is hier 

gebeurd." Professor Mars zei dat hij de politie moest 

bellen… De boeven werden opgepakt. 

Veel kinderen hebben mooi gedanst, geplaybackt en 

toneel gespeeld. Het slotlied hebben we in het Engels 

gezongen.  

 

Sam en Teun 
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Het klooster van Zwolle 

Donderdag 29 maart gingen we met gr. 6,7 

en 8 op de fiets naar het klooster. Alle 

kinderen moesten met zijn tweeën fietsen. 

Het was daar binnen erg mooi. Een meneer 

vertelde alles over het klooster. Daarna 

gingen we samen een stukje van het brood 

eten. Daarna mochten we een kaarsje aan 

steken voor iemand waar je veel van houdt. 

Toen gingen we weer terug naar school. 

 

Nina en Julia uit groep 6 

 
 
Dominicanenklooster. 

Donderdag 29 maart 2018 zijn we met de onder- en boven bouw naar het Dominicanenklooster 

geweest. Groep 1 t/m 5 is ’s ochtends gegaan met de auto. Groep 6 t/m 8 is ’s middags gegaan op de 

fiets. Het was een lange rit. Eerst hoorden we wat over de gangen, Toen gingen we de kerk in. Er werd 

verteld dat de kerk het huis van god is en dat er een speciaal olielampje was zodat je nooit alleen bent. 

Daarna gingen we het volgende liedje zingen: 

‘’nu gaan we naar buiten  

waar de vogeltjes fluiten                                                               

we zingen en vormen rijen                                                           

we vieren de maand van meien                                                  

tralalalalallalala’’     

We kregen ook wat van het heilige brood. En toen was het al weer tijd en gingen we weg. 

 

Groetjes Yaira & Romana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 


