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Beste ouder(s)/ verzorger(s),      
 
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
We zijn weer van start gegaan. En het was een goede en tegelijkertijd warme 
start. De cultuurdag was een succes! Fijn om het schooljaar zo te starten en een 
activiteit samen met alle kinderen van de school te doen. Dit geeft een stuk 
verbondenheid. We hebben veel ouders gezien deze middag, geweldig! In de 
nieuwsbrief zijn nog enkele foto's te zien voor degenen die er niet bij konden 
zijn. Wij hebben zin in het nieuwe schooljaar en hopen u regelmatig te 
ontmoeten. Op 10 september is onze jaarlijkse informatieavond (start 19.30 
uur). Graag tot dan! 
 
Voorschoolse opvang (VSO) 
Dit schooljaar bieden wij voorschoolse opvang aan op de maandag en de 
donderdag. Het kost €3,50 per keer.  Wij werken met strippenkaarten. U kunt 
ook een enkele keer uw kind naar de voorschoolse opvang brengen en contant 
betalen. Dit horen wij wel graag 2 dagen van tevoren. Er kan dan een mail 
gestuurd worden naar vsodemarshof@gmail.com. In de brief in de bijlage kunt u 
meer informatie vinden. 
 
Fietsen 
In de klassen is besproken dat de kinderen die op de fiets komen hun fiets zo 
dicht mogelijk naast elkaar op het schoolplein zetten. Geen fietsen achter elkaar 
plaatsen. Meester Bert zal hier toezicht op houden op de dagen dat hij er is.                                                                                                                  
Kinderen die dichtbij school wonen, komen lopend.           
 
 
Met vriendelijke groet, 
Yvette van Haastrecht 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief 1 

29-08-2019 
 
    
           
 
             13-12-
2018 

         Kalender  
 

10/9: 
Informatieavond vanaf 

19:30 uur 
 
 
 

                20/9: 
Muzieklessen 
Groep 1 t/m 4 

 
 
 

               23/09: 
Kennismakings-

gesprekken (t/m 11 
oktober) 

 
 
 

27/09: 
Muzieklessen  
Groep 1 t/m 4 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
De jarigen! 
Do 29 aug : Jelle van Zeventer         
Vr 30 aug : Ellie Masman 
Zo 1 sep : Annelie Bergman 
    Jasmijn Oppe 
Wo 4 sep : Teun Hofmans 
Do 5 sep : Nina Keijl 
    Justin Schot 
Za 7 sep : Marissa haverhoek 
Di 10 sep : Elina Schafer 
 
 

                                                      
 
 

                       Iedereen alvast een fijne verjaardag gewenst! 
 

 
Even voorstellen 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Graag stel ik mij aan jullie voor. Ik ben Ella Riphagen en woon samen met mijn man en 2-jarig zoontje in 
Zwolle (Stadshagen). Dit schooljaar ben ik er elke donderdag als administratief medewerker. Ik kijk ernaar 
uit om het team te komen versterken. Als jullie vragen hebben kunnen jullie altijd bij mij langskomen.  

 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fnhnusa.org%2Fuploads%2F3%2F4%2F1%2F7%2F34173319%2Fmaxresdefault-orig.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.nhnusa.org%2Fhappy-birthday.html%3Fview%3Dfull&docid=8Z4FADNUXlGYmM&tbnid=KhK7Coc8nVSKcM%3A&vet=10ahUKEwjItvvB5afkAhWRposKHfLmBwMQMwhTKA8wDw..i&w=1280&h=720&bih=967&biw=1920&q=happy%20birthday&ved=0ahUKEwjItvvB5afkAhWRposKHfLmBwMQMwhTKA8wDw&iact=mrc&uact=8


 

 

 
 

 
Cultuurdag: Festival op school! 
 
Dinsdag was het dan zover de cultuurdag van De Marshof. Wat was het een geslaagde dag!   
’s Ochtends kregen alle groepen workshops. Variërend van dans, slagwerk, dj’s en het maken van tapas. ’s 
Middags werd het schoolplein omgetoverd tot festivalterrein voor ouders, broers, zussen, familie, 
kennissen en vrienden. Er was muziek, eten en kraampjes. Om het feest compleet te maken kregen alle 
leerlingen een echt festivalbandje om. Op www.rtvfocus.nl staat het filmpje "de Marshof start nieuw 
schooljaar met festival voor de buurt". Ook op de facebook pagina van De Marshof zijn de filmpjes te zien. 
Een kleine compilatie kun je zien via:   
https://vimeo.com/356449658   
Wachtwoord: marshoffestival  
 
 
 

Hier de foto’s van het festival! 
                                                 

       
 
 

http://www.rtvfocus/
https://vimeo.com/356449658


 

 

    

 
 
 
Ouderbetrokkenheid 
 
Dit schooljaar krijgt groep 8 op de woensdag gymles van Anne Bouma. Zijn dochters zitten in groep 3 en 4. 
Anne is opgeleid als gymleraar en werkzaam als sportinstructeur bij de landmacht. Hij heeft aangeboden 
om op zijn vrije woensdag een gymles te geven op school. Hier maken wij en de kinderen dankbaar gebruik 
van. Deze week is les 1 gestart! 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Typecursus  

Goed en vlot kunnen typen is, gezien het vele computergebruik thuis en op school, superhandig en je hebt 
er de rest van je leven plezier van. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die vlot en blind kunnen typen betere 
resultaten halen. Genoeg reden dus om uw zoon of dochter een typecursus cadeau te doen. Bij voldoende 
interesse start Klaasje Schepers op donderdag 5 september met een typecursus op de Marshof. De lessen 
worden gegeven van 15.30 u tot 16.15 u. De cursus bestaat uit 12 wekelijkse lessen van ongeveer 45 
minuten. Daarnaast moeten de kinderen thuis nog 15 minuten per dag oefenen. In de 13e les doen de 
kinderen examen. Tussen 2 lessen in, krijgt u altijd een feedback op het oefenen via de mail, zodat u steeds 
op de hoogte blijft van de vorderingen. De kosten bedragen €149,50. Het grote voordeel van de Gigakids 
cursus is, dat de cursusleidster kan zien of de kinderen een goede houding hebben, of ze de letters met de 
goede vingers aanslaan en of ze niet stiekem steeds op het toetsenbord kijken. Daarnaast is het voor 
ouders prettig dat de docent wekelijks met de kinderen de voortgang van de oefeningen bespreekt. U, als 
ouders, hoeft in principe alleen de kinderen helpen herinneren aan het oefenen. Voor meer informatie 
kunt u kijken op de volgende site: www.gigakids.nl . Aanmelding is mogelijk via e-mail: 
gigakidszuid@gmail.com. U kunt ook bellen naar 06-38590487. Graag naam en adres van het kind, in welke 
groep het zit, eventuele bijzonderheden (denk aan dyslexie), mailadres van de ouders, en eventueel 
telefoonnummer mailen. Wilt u eerst eens kijken of typeles iets is voor uw kind, kom dan gerust met zoon 
of dochter naar de eerste les. (Het is wel handig om even te laten weten, dat uw kind deel gaat nemen aan 
deze les). Uw kind mag dan deze les meedoen (en u mag meekijken) en na afloop kunt u beslissen of uw 
kind ermee doorgaat of niet. Als u als volwassene denkt dat u ook wel een typecursus kunt gebruiken, 
aarzel dan niet en neem contact op om de mogelijkheden te bekijken. 

 
Leuk en gezond bezig zijn, daar draait het om!  
 
Op woensdagmiddag 16.00 - 17.00 uur geef ik sportles aan kinderen tussen 4 en 11 jaar oud in Gymzaal 
IJsselcentraleweg (naast basisschool Talentum) in Zwolle-Zuid. Het is laagdrempelig en staat in het teken 
van bewegen op muziek en spelletjes op muziek. De muziek zweept op, geeft de kinderen energie en ze 
gaan enthousiast bewegen, zonder dat ze het gevoel hebben 'verplicht te sporten'. Door de verschillende 
dansstijlen is KidsZumba heel afwisselend en leren de kinderen spelenderwijs dansen.  
Je betaalt alleen als je komt, een 10-rittenkaart kost 45 euro. De eerste (proef)les is gratis! 
Meer info is te vinden op www.mirandazumba.nl en via een e-mail aan mirandakidszumba@gmail.com. 
Ook is MirandaZumba te vinden op Youtube, Facebook en Instagram. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uvhaxfshKAk&list=PL6HDf15CJoWF_Xvhn2HzIODp-MLvmiSRs 

 
 

                        
 

http://www.mirandazumba.nl/
mailto:mirandakidszumba@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=uvhaxfshKAk&list=PL6HDf15CJoWF_Xvhn2HzIODp-MLvmiSRs


 

 

 

 
 
MEC Muziek 

Beste leerlingen,  

School is weer begonnen. Na een mooie vakantie is het ook lekker om weer aan de slag te gaan. Ook dit 
jaar gaan we onder schooltijd samen muziek maken. Na schooltijd gaat de muziekschool weer beginnen. 
Heb je altijd al graag een instrument willen spelen? Vraag dan nu een gratis proefles aan en kom kijken 
waar je talenten liggen. MEC Muziekschool vind je in de wijken Zuid, Breecamp, Stadshagen, Assendorp en 
Berkum. Dus altijd bij jouw in de buurt. We geven les op allerlei instrumenten: piano, keyboard, gitaar, 
eleck. gitaar, basgitaar, saxofoon, dwarsfluit, viool, zang, drums, wat jij maar wilt leren. Muziek maakt blij 
en muziek is voor iedereen. Zien we je in september? Dan maak je ook nog kans op een gratis tablet. 
Groeten Team MEC Mail of bel: info@mecmuziek.nl 06-46033925 / 06-25104647 / 0522-750921 

                                  
 
 
 
 
 

  

http://www.sallandsevoetbaldagen.nl/voetbaldagen-zomervakantie/
http://www.sallandsevoetbaldagen.nl/voetbaldagen-zomervakantie/


 

 

 
 
 

 
 


