
      

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

15 dec. Kerstfeest 
(informatie over de 
Kerstlunch staat in Parro) 

21 dec. t/m 1 jan. 2021                 
Kerstvakantie 

4 jan. Eerste schooldag in 
2021 

 

 

 

 

Mgr. Zwijsenschool 
Oudestraat 244 
8261 CB Kampen 
038-3314722 
 

Even voorstellen… 
Mijn naam is Marleen Aalberts en vanaf 30 november  
ben ik als vervangend directeur werkzaam op de  
Mgr. Zwijsenschool. Ik ben 39 jaar en woon samen met  
mijn man David en onze kinderen Sam (van 7) en  
Meike (van 5) in IJsselmuiden. Inmiddels werk ik al weer 11,5 jaar als 
directeur binnen stichting Aves, waarvan 4,5 jaar als directeur op de Dr. 
Schaepmanschool. Een prachtige baan die ik met veel passie en plezier 
uitvoer. Komende weken zal ik op maandag, woensdag en afwisselend 
op de vrijdag op de Mgr. Zwijsenschool rondlopen. Ik heb al kennis 
mogen maken met de kinderen. Kennismaken met alle ouders is door 
het hele coronagebeuren wat lastiger. Daarom stel ik me maar even via 
deze nieuwsbrief aan u voor.  

Ik vind het belangrijk dat een basisschool een fijne, veilige leeromgeving 
is voor ieder kind. Een plek waar zij met plezier naar toe gaan en waar 
we het beste uit ieder kind halen. Dat is iets waar ik me iedere dag voor 
inzet en met mij een heel team. Hierbij hebben wij ook de hulp van 
kinderen en ouders nodig. Samen maken wij de Mgr. Zwijsenschool. Ik 
zie er dan ook naar uit om de school en al haar betrokkenen te leren 
kennen. Ik sta ’s ochtends op mijn werkdagen op het plein. Via de mail 
ben ik dagelijks op maandag t/m vrijdag bereikbaar. Op de werkdagen 
van de Zwijsenschool ben ik ook op het schooltelefoonnummer te 
bereiken.  
Als er iets is, kom gerust. Ik hoop dat we er samen een mooie tijd van 
maken. 
 
 
Verkiezing kandidaten oudergeleding MR; stemt u ook? 
Wij zijn blij u te melden dat drie ouders zich kandidaat hebben gesteld 
voor een plek in de MR. Dit betekent dat er een verkiezing zal volgen. In 
de bijlage van deze nieuwsbrief stellen de kandidaten zich aan u voor. Er 
kan per ouder/verzorger een keer gestemd worden. U kunt vanaf vrijdag 
11 december t/m donderdag 17 december 20:00 uur uw stem 
uitbrengen via de volgende link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsiKCtp0-
NoVWiYJaa3M6IfDRu77LpKrtnYGg3prHZLZBD0w/viewform 
Wij zijn voornemens de uitslag van de verkiezingen nog voor de 
kerstvakantie met u te delen, zodat het gekozen lid vanaf januari 2021 
zitting kan nemen in de MR.  
Wij danken u als MR voor de getoonde belangstelling en natuurlijk voor 
het uitbrengen van uw stem! 

Nieuwsbrief 
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AVG en Parro 
Alle ouders hebben de gebruikersovereenkomst Parro ondertekend, voordat zij uitgenodigd zijn 
voor de Parro-groep van hun kind(eren). In deze overeenkomst staat dat foto’s en filmpjes die op 
Parro staan alleen voor intern gebruik zijn. Deze mogen dus niet gedeeld worden met anderen via 
sociale media. Dit heeft te maken met de AVG-wetgeving (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming). We willen alle ouders daarom nadrukkelijk verzoeken zich aan deze regel te 
houden. Alleen als een ieder zich hieraan houdt, kunnen we leuke dingen (zoals de ‘Jerusalema 
Dans’) met ouders delen. Het zou heel jammer zijn als dat niet meer mogelijk is. Alvast bedankt voor 
het meewerken. 

 

Coronamaatregelen 
In de afgelopen weken krijgen we meerdere vragen en opmerkingen over het coronabeleid dat we 
hanteren binnen school. We houden ons als school aan het beleid dat het crisisteam van Aves (onze 
stichting) heeft opgesteld. Dit beleid komt voort uit de richtlijnen die het RIVM voor basisscholen 
heeft opgesteld.  

Binnen dit beleid mogen kinderen die verkouden zijn, naar school komen. Zodra er sprake is van 
koorts of meerdere klachten (verkoudheid met hoesten of keelklachten) dan mag een kind niet 
meer naar school. Dit zijn andere richtlijnen dan de richtlijnen die gelden voor volwassenen, maar 
dit zijn wel de richtlijnen zoals die door het RIVM zijn opgesteld. We verwachten dat ouders zich aan 
deze richtlijnen houden.  

Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden, volwassenen wel. Daarnaast blijven ouders 
zoveel mogelijk buiten de school. Dit is anders dan onze gebruikelijke werkwijze, waarbij ouders 
gemakkelijk de school binnenlopen. Ook voor ons is deze andere werkwijze wennen. Ook wij vinden 
het erg jammer dat feesten zoals Sinterklaas en kerst zonder ouders gevierd moeten worden. Het is 
helaas dit jaar niet anders. Totdat er een vaccin is, zullen we er samen toch het beste van moeten 
maken. 

Als team hebben we daarom nagedacht over oudercommunicatie. We hebben afgesproken dat 
Parro een mooi middel is om ouders te informeren. Als er echter een gesprek nodig is, doen we dit 
liever via de telefoon. Voor ouders willen we graag dezelfde werkwijze gebruiken. Als u zorgen heeft 
of wilt overleggen met de leerkracht, bel dan gerust. Zijn de zorgen groot, dan zullen we u 
uitnodigen voor een gesprek op school. Dit zullen we dan uiteraard volgens de RIVM-richtlijnen 
doen (op 1,5 meter afstand en alleen als alle betrokkenen geen klachten hebben).   

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind(eren). Voor vragen 
over het schoolbeleid kunt u terecht bij juf Marleen (m.aalberts@aves.nl of bellen met het 
schooltelefoonnummer 038-3314722). 

 
Gelden overblijf strippenkaart 
Doordat we vanaf januari definitief met een continurooster gaan werken, zullen we geen gebruik 
meer maken van de overblijf. Er zijn echter ouders die nog ongebruikte overblijfkaarten hebben. Zij 
kunnen het resterende geldbedrag terugvragen. Ouders die dit willen, kunnen contact opnemen 
met Hetty Ekkelboom. Dit mag via een appberichtje naar het telefoonnummer 06-11071880. Hetty 
zorgt er dan voor dat u het geldbedrag terugkrijgt. 
 
 
Afscheid Tjippie 
Juf Tjippie is de afgelopen 1,5 jaar als ondersteunend IB-er betrokken geweest bij onze school. Zij 
gaat met de kerstvakantie met pensioen. Als team zullen we daarom afscheid nemen van juf Tjippie 
en willen we haar hartelijk bedanken voor al haar expertise. Juf Cindy blijft gewoon aan als IB-er en 
met vragen of zorgen rondom de ontwikkeling van uw kind, kunt u gewoon bij haar terecht 
(c.vanraalten@aves.nl). 


