
Leerlingen hebben kerstkaarten gemaakt voor de bewoners van de oude Mars en
Zandhove. Deze worden volgende week persoonlijk bezorgd.

Dit schooljaar begonnen we met de hoop dat alles snel weer "normaal" zou
worden. De mondkapjes waren opgeborgen, de richtingspijlen op de vloer
waren verwijderd, geen 1,5 meter meer. Kortom, terug naar normaal!

Nu zijn we drie maanden verder en lijkt het alsof we weer terug bij af zijn.

De kinderen krijgen een week eerder vakantie en dat vraagt weer veel van
jullie als ouders. Ouders bij wie het werk gewoon doorgaat, waarbij er thuis
of buitenshuis gewerkt wordt en daarbij komt de zorg voor de opvang van
de kinderen.

Wij merken dat iedereen met onverminderde inzet en energie alles eraan
doet om de opvang voor de kinderen zo goed mogelijk te organiseren.
Afgelopen donderdag stond de kersttafel weer vol met heerlijke gerechten
die de ouders samen met hun kinderen geregeld hadden. We hebben
prachtige kapsels en mooie kleding voorbij zien komen... dit allemaal om de
kinderen toch een kerstfeest op school te geven wat ze verdienen. En met
jullie hulp is dat ook echt gelukt!

Wij hebben hier bewondering en respect voor.

In de bijlage vindt u een kerstgroet van ons allemaal!

Fijne dagen!

Team De Marshof

Oude bomen vangen veel winst!
 

Doe jij dit jaar ook mee aan de kerstbomenactie op woensdag 5 januari en
woensdag 12 januari 2022? 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 5 januari
en woensdag 12 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 5 januari en woensdag 12 januari
van 13.00 - 16.00 uur bij de volgende inzamelpunten:

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)

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 12 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 12 januari tussen 13.00
en 14.30 uur bij de speeltuin aan de Zeisweg

Windesheim
Alleen op woensdag 12 januari tussen 13.00
en 14.30 uur bij het Dorpshuis


