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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
Vandaag hebben wij de start van de Kinderboekenweek gehad. 
Het thema is voertuigen en het motto is "reis mee". 
De komende tijd zal er extra veel aandacht zijn voor de leesactiviteiten in de 
klas. Lezen is ontzettend belangrijk maar het moet vooral ook leuk zijn. Het 
uitkiezen van een nieuw leesboek is de eerste stap, maar ook een zeer 
belangrijke. Lezen over iets wat je interesseert, motiveert. Naast het zelf lezen 
is voorlezen ook erg belangrijk. Het luisteren naar een verhaal en daar je eigen 
beelden bij kunnen bedenken. Er zijn weer mooie nieuwe boeken aangeschaft 
die passen bij het thema voertuigen.  
Ik was erg onder de indruk van de feestelijke binnenkomst van fietsen 
vanmorgen. Wat een creativiteit! Hieronder een kleine impressie. 
Wij hebben zin in deze komende anderhalve Kinderboekenweek met de 
aandacht gericht op lezen. 
 

                             

                                  
 

Met vriendelijke groet, 
 
                          Yvette van Haastrecht 

 
Extra nieuwsbrief 

03-10-2019 
 
    
           
 
             13-12-
2018 

Kalender  
 

4/10 
Dierendag. 

Muzieklessen 
groep 1 t/m 3 

 
07/10 

Dag van de 
leraar 

 
09/10 

Cultuurdag 
minimusical 

groep 1 t/m 3 
 

10/10 
Voorlichtings-

avond VO 
 

14/10 
Kinderraad 

 
17/10 

Medialessen 
groep 1/2, 2/3, 

5/6 
 



 

 

 
De jarigen! 
 
Vr 4 okt Wessel Schippers 
           Anne Sluis 
Di 8 okt  Jaïr Goelema  
           Jinte Klarenbeek  
Vr 11 okt  Kensi van der Sar  
Za 12 okt  Famke Derks  
Zo 13 okt  Anouk Koopman                     
Wo 16 okt  Sebastiaan de Boer  
            Mauro van der Kolk  
Za 19 okt  Jasmijn Boerman  
            Skyla van Klinken  
Do 24 okt  Merijn Hoek  
            Yaira van Looijengoed  
Vr 25 okt  Floor Broersen  
            Dilan Schoemaker  
Za 26 okt  Silke Bouma 
 

Iedereen alvast een fijne verjaardag gewenst! 
 

 

 
 



 

 

 
Nieuwe leerkracht voor de plusklas 
Het is gelukt! We hebben een nieuwe leerkracht gevonden voor de plusklas. Haar naam is 
Melanie Eijdems. Zij is werkzaam op een andere school van Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ) 
waar zij ook een plusklas draait. Ze heeft er erg veel zin in om ook bij ons te komen werken. 
Ze zal de week na de herfstvakantie gaan starten bij ons op school.  

 
 

Aanspreekpunt op vrijdag 
Debby zit in haar eerste jaar van de opleiding ‘Leidinggeven’. Op vrijdag is zij het 
aanspreekpunt voor ouders. Mocht er deze dag iets zijn wat u wilt bespreken dan kunt u bij 
haar terecht.  
 
Reminder 
Maandag 28 oktober, de maandag na de herfstvakantie, is er een studiedag. Deze dag zijn alle 
leerlingen vrij.  
 

 
Schoolapp 
De laatste week horen wij van verschillende ouders dat de groep(en) van hun kind(eren) niet 
zichtbaar zijn. Hier wil ik even een korte toelichting op geven. Wanneer u inlogt op 
www.marshof.nl kunt u op het icoon basisgegevens klikken. Hier vindt u het kopje kinderen 
daar klikt u de klas van uw kind aan. Wanneer dit niet gebeurt zijn de klassen ook niet 
zichtbaar in de app. Ondervindt u ondanks deze stappen toch nog problemen, mail mij gerust. 
Ik zal de mail na de herfstvakantie oppakken.  
 
 

 
 
 
 

http://www.marshof.nl/


 

 

De kinderraad  
 
Na verkiezingen in de eigen klas, zijn onderstaande leerlingen gekozen om de kinderen uit 
hun klas te vertegenwoordigen in de Kinderraad. Er hangen in beide hallen brievenbussen 
waarin kinderen ideeën kunnen stoppen die besproken worden tijdens de kinderraad. De 
eerste vergadering van de kinderraad staat gepland op maandag 14 oktober. 
 

  
Van links naar rechts: Yaira, Nolah, Floor, Anouk, Sam, Esra, Flora en Oyth 
 
                                       

                                                         
Ik ben Anouk, 9 jaar. Ik hou van rekenen en ideeën verzinnen omdat ik er goed in ben. Ik ben 
gekozen omdat ik goede ideeën heb. Ik hoop dat ze uitgevoerd worden.                                                      



 

 

                                                                                             
Hoi, ik ben Nolah, 10 jaar. Ik zit in groep 7.                 Mijn naam is Floor, groep 6. Mijn hobby is 
Mijn hobby is tennissen. Ik ben gekozen omdat         volleyballen. Ik ben gekozen omdat ik een  
Ik goede ideeën heb en ik zou het leuk vinden           goede powerpoint had! Ik hoop dat ik   
als jullie ideeën hebben en ze in de ideeënbus           goede daden kan doen. 
willen doen.   
 

                                                                                                                   
Ik ben Esra, 8 jaar. Ik houd van dansen en zit            Hoi, ik ben Flora. 8 jaar en zit in groep 5. Ik  
ook op dansen. Ik heb goede ideeen daarom            heb een hond en hij heet Bo. Hij is lief.  
ben ik gekozen voor de kinderraad. Dus ik hoop      Rekenen vind ik leuk. Ik zit op turnen,  
dat die dingen er ook komen!                                       hockey en ga misschien op paardrijden.  
                                                                                            Vroeger woonde ik in Wenen. Ik ben heel  
                                                                                            blij dat ik bij de kinderraad mag zijn,  
                                                                                            omdat ik vind dat het heel belangrijk is dat  
                                                                                            ook naar de wensen van de kinderen  
                                                                                            wordt geluisterd. Ik heb er zin in! 



 

 

Weetjes uit de klas 
 
Uit de klas van juf Esther vertelde Leonie:  
Juf, weet jij waarom vliegtuigen een streep hebben? Dan kunnen ze altijd de weg terugvinden.  
 

 
 

 
Bij de TSO  

Fijn om alle kinderen weer te zien na de vakantie! Ook de nieuwe kinderen hebben inmiddels 
aardig hun plek gevonden. Altijd leuk om te zien hoe zorgzaam oudere kinderen kunnen zijn 
als hun jongere broertje of zusje net begint bij de overblijf. Altijd even een kusje of een 
knuffel. Ook leuk om de verschillen tussen de kinderen te ontdekken. De één is sprekend zijn 
of haar broer of zus en bij de ander zit er een wereld van verschil tussen. We hebben ook 
weer aardig wat nieuwe bekers en bakjes ontdekt. Vergeet u niet om de naam van uw kind 
erop te zetten? De kinderen hebben heerlijk buiten kunnen spelen. De fietsjes zijn ook al 
weer goed ingereden en getest. Op de regenachtige dagen hebben de kinderen heerlijk 
binnen gespeeld. De kleintjes in hun overblijfklas en de groteren in de gymzaal of in de hal.  

               

 
 

 



 

 

Sinterklaasfeest op de Marshof 
 
Het Sinterklaasfeest duurt nog even, maar toch zijn we al begonnen met de voorbereidingen 
op school. Voor deze voorbereidingen en de uitvoering hiervan hebben we uw hulp natuurlijk 
nodig. U ontvangt hierover een aparte mail, met daarin een aantal activiteiten en voorstellen 
voor overleg. Wilt u meehelpen en meedenken voor het Sinterklaasfeest, dan kunt u zich 
opgeven via Helen (groep 5/6) of Debby (zie mail). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


