
      

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

▪ 16 feb. Carnaval 
Dit zal in de eigen klas 

plaatsvinden. Via Parro 

ontvangt u hier nog meer 

informatie over. 

 

▪ 19 febr. studiedag komt te 

vervallen. 
 

▪ 22 t/m 26 feb. 

Voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zwijsenschool 
Oudestraat 244 
8261 CB Kampen 
Tel.nr. 038-3314722 
kbsmgrzwijsenschool@aves.nl 
 

Beste ouders/verzorgers, 

Wat ontzettend fijn dat we vanaf 8 februari weer open mogen en alle 

kinderen weer kunnen begroeten op school! In deze nieuwsbrief vindt u 

informatie over de heropening en hoe we dit op een veilige manier 

willen doen. We verzoeken iedereen de informatie in deze brief goed te 

lezen en zich aan de richtlijnen te houden. We hopen op deze manier 

weer gewoon onderwijs te kunnen geven en tevens iedereen gezond te 

houden.  

 

De coronamaatregelen, lockdown en nu het heropenen van de school 

vragen flexibiliteit van kinderen, ouders en leerkrachten. Daarnaast zijn 

er ook nog eens verschillende standpunten over wat wel of niet nodig is 

aan maatregelen. Aves houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM en 

heeft hierover overleg met de PO-Raad gehad. Van hieruit is door het 

crisisteam van Aves een werkwijze opgesteld, waaraan wij ons zullen 

houden. We hopen dat ouders/verzorgers hier begrip voor hebben. 

Mocht u vragen of opmerkingen over dit beleid hebben, dan kunt u 

terecht bij juf Marleen (m.aalberts@aves.nl).  

 

De heropening en nieuwe richtlijnen zijn voor ons als school een 

uitdaging: hoe gaan de nieuwe richtlijnen werken? Is het voor ons 

mogelijk om goed onderwijs te blijven bieden als er veel ziekte is? En 

hoe zorgen we ervoor dat kinderen zich veilig voelen als er zoveel 

veranderingen zijn? Ook voor ons is dat zoeken. We doen ons uiterste 

best en proberen er samen met ouders en kinderen het beste van te 

maken. De opgestelde werkwijze zal in de komende weken vast nog 

bijgesteld worden. We proberen dit als school tijdig en duidelijk met 

ouders te communiceren, zodat de organisatie thuis ook tijdig bijgesteld 

kan worden. We vragen wel om uw begrip als er hier en daar wat 

hobbels in de opstart zitten. Het allerbelangrijkste is dat uw kind weer 

naar school kan. 

 

Laten we vooral proberen  

de school een fijne, veilige  

plek voor kinderen te  

laten zijn, ondanks alle  

coronaperikelen.  

Tot maandag!  

Nieuwsbrief 
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 Brengen/halen van de kinderen 

Bij de nieuwe coronamaatregelen moeten groepen binnen de school zoveel mogelijk gescheiden blijven. 

Daarom zullen we de groepen ’s ochtends verzamelen op het plein. Iedere groep heeft een eigen plek bij 

de eigen leerkracht op het plein. De groep kan naar binnen als ze compleet is. Hierbij houdt ze rekening 

met andere kinderen, zodat alle groepen gescheiden blijven. 

Om te voorkomen dat sommige groepen heel lang op het plein moeten staan, gebruiken we 2 start-  

en eindtijden: 

Groep 1/2A, 1/2B Worden tussen 08:20 en 08:30 uur gebracht tot aan de schooldeur  

(groep A via kleuterplein, groep B via de ingang aan de Oudestraat). 

Worden om 14.30 uur (ma./di./do.), 12.15 uur (wo.) en 12:00 uur  

(vrij. en groep 1 ook do.) opgehaald. 

Groep 3,4 en 5 Gaan om 08:25 uur naar binnen. 

Zijn vrij om 14.25 uur (ma./di./do. en vrij. voor groep 5), 12:10 uur (wo) 

en om 11.55 uur (vrij. voor de groepen 3 en 4). 

Groep 6, 7 en 8 Gaan om 08:30 uur naar binnen. 

Zijn vrij om 14:30 uur (ma./di./do./vrij.) of 12:15 uur (wo.).  

 

Voor ouders die kinderen brengen of ophalen geldt nog steeds de regel dat zij het schoolplein niet 

mogen betreden (met uitzondering van de ouders van groep 1/2A die alleen op het kleuterplein mogen 

komen mits zij 1,5 meter afstand bewaren). Er mag slechts één ouder het kind brengen of ophalen. 

Daarnaast adviseren wij om bij het brengen en ophalen een mondkapje te dragen. We vragen iedereen 

dringend om zich aan de 1,5 meter te houden, de kinderen af te zetten en meteen weer door te rijden 

om besmettingen te voorkomen.   

De kinderen van groep 6/7/8 kunnen zelfstandig naar school komen. De huidige richtlijnen adviseren 

kinderen van groep 7 en 8 een mondkapje te dragen in de gangen van de school als zij op de gang met 

kinderen van andere groepen in aanraking komen. Doordat we op school echter aparte opgangen 

hebben en apart pauzes houden per klas, zal 1,5 meter afstand behouden tussen leerlingen van 

verschillende groepen goed mogelijk zijn. Het dragen van een mondkapje voor kinderen is dus een 

advies. Het is aan ouders en kinderen zelf om dit al dan niet op te volgen. Als school zullen wij hier niet 

op handhaven. 

Pauze 

De groepen zullen op verschillende tijden pauze houden en verschillende ingangen gebruiken. Op deze 

manier voorkomen we dat kinderen van verschillende groepen elkaar treffen op de gang. 

Groep Ochtendpauze Middagpauze   

3 09:45  -  10:00 uur 11:45  -  12:00 uur Achterdeur (bij het speeltoestel op het plein) 

4 10:00  -  10:15 uur 12:00  -  12:15 uur Kleuteringang bij groep 1/2A 

5 10:15  -  10:30 uur 12:15  -  12:30 uur Achterdeur (bij het speeltoestel op het plein) 

6 10:30  -  10:45 uur 12:30  -  12:45 uur Kleuteringang bij groep 1/2A 

7 10:45  -  11:00 uur 12:45  -  13:00 uur Achterdeur (bij het speeltoestel op het plein) 

8 11:00  -  11:15 uur 13:00  -  13:15 uur Kleuteringang bij groep 1/2A 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygiënemaatregelen 

De hygiënemaatregelen blijven van kracht: 

▪ De handen worden bij binnenkomst, voor eetmomenten en na toiletgang goed gewassen 
middels desinfectiezuilen of met water/zeep. 

▪ We gebruiken papieren handdoekjes 
▪ We schudden geen handen 
▪ We hoesten/niezen in de elleboog 
▪ Volwassenen houden 1,5 meter afstand; tussen kinderen en volwassenen proberen we  

1,5 meter afstand te houden waar dat mogelijk is 
▪ Niet aan je gezicht zitten 
▪ Dagelijks worden alle deurknoppen en tafeltjes schoongemaakt 

 

Thuisblijfregels kinderen 

Kinderen met klachten mogen niet naar school. We vragen ouders/verzorgers nadrukkelijk om hier alert 

op te zijn. Als een leerling ziek wordt terwijl het op school is, neemt de leerkracht contact op met ouders 

en wordt het kind direct opgehaald. Ouders zorgen ervoor dat het goede contactnummer bij school 

bekend is en dat zij goed te bereiken zijn. 

Als een kind besmet is met corona, laten ouders dit zo spoedig mogelijk telefonisch weten aan  school. 

Vervolgens informeert school de ouders van leerlingen uit de betreffende klas dat de klas in quarantaine 

moet. Dit zal via een bericht op Parro gebeuren. De klas waarin het besmette kind zit heeft op de dag 

van de melding nog gewoon les. Tijdens deze dag kunnen de voorbereidingen voor het thuiswerken 

worden getroffen. Na deze dag gaat de klas (inclusief leerkracht) in quarantaine. Na vijf dagen kan er 

getest worden. Dat is een keuze die ouders/verzorgers zelf maken. Is de uitslag negatief (geen corona), 

dan kunnen die kinderen weer naar school. Een andere optie is om 10 dagen in quarantaine te gaan en 

daarna zonder klachten naar school te komen. Dan is een test niet nodig.  

In een periode van quarantaine stappen we als school voor die groep weer over op afstandsonderwijs. 

Natuurlijk alleen als het kan en zodra we dit weer kunnen organiseren. Tijdens de quarantaine wordt 

geen noodopvang geboden door school. 

Lesaanbod tijdens quarantaine 

Als een leerling thuis in quarantaine zit, kan het online meedoen met de lessen op school Tijdens 

instructiemomenten belt de leerkracht het kind via Teams, zodat het kind de instructie kan volgen. 

Vervolgens bespreekt de leerkracht wat het kind moet doen en wordt de verbinding verbroken. Het is 

vervolgens de verantwoordelijkheid van ouders om het kind te begeleiden bij de verwerking en het werk 

na te kijken. Ouders krijgen op het moment van quarantaine een overzicht van instructiemomenten via 

Parro gestuurd. Zo kunnen zij zien wanneer het kind instructie heeft. 

Als een hele klas thuis in quarantaine zit, worden de lessen weer geheel online gegeven, zoals dat tijdens 

de lockdown ook het geval was. We zullen ons dan weer richten op de basisvakken rekenen, spelling en 

aanvankelijk/technisch/begrijpend lezen. Ook hiervoor gebruiken we een vast instructierooster. De 

kleutergroepen zullen dan weer gebruik maken van dagopdrachten vanuit Onderbouwd, filmpjes en 

individuele belafspraken via telefoon of Teams. 

Testen van kinderen 

Er leven bij ouders vragen over het testen en vaccineren van kinderen. School heeft hierin het standpunt 

ingenomen dat het de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers is, om te beslissen over het testen en 

vaccineren van hun kind(eren). 

Gym 

De groepen 1/2 hebben gewoon gym in de eigen klas. Indien het weer het toelaat, hebben de groepen 3 

t/m 8 buitengym op het plein op de reguliere gymtijden zoals dat voor de lockdown het geval was. Dat 

betekent dat de kinderen op deze dagen makkelijke kleren aan hebben en extra buiten gymschoenen bij 

zich hebben. Wanneer het weer mogelijk is om op een veilige manier gebruik te maken van de gymzalen, 

zullen de gymlessen van de klassen die dit betreft daar weer plaatsvinden.  

 



 

Bijlage: Nieuws van de werkgroep Kinderviering Kampen 

Lieve kinderen, wat zijn we blij voor jullie dat jullie volgende week weer naar school 

mogen! Jullie hebben je juf lang moeten missen. En als je wel een dagje naar school 

mocht, was dat nog in een andere klas ook! Het zijn bijzondere weken geweest,  

waarin papa of mama ineens omgetoverd werd tot thuisjuf of -meester. 

Project Veertigdagentijd 
Kind op Zondag heeft voor de veertigdagentijd een leuk thema bedacht. Jezus ging de weg van het 

leven, met alle hoogten en diepten die daarbij horen. Maar het was ook een weg naar het leven: zijn 

verhaal loopt uit op het nieuwe begin van Pasen. Daarmee heeft Jezus ook voor ons een levensweg 

gebaand. Daarom is het thema Levensweg.  

Click and deliver-at-home 
De werkgroep Kinderviering zal vóór de veertigdagentijd, welke start op aswoensdag, een leuk 

pakketje bij je langsbrengen. Als je dit graag wilt ontvangen kun je vóór 10 februari je postadres 

mailen naar kndkampen@gmail.com. Let op, de deadline is al snel, want carnaval staat dat weekend 

alweer voor de deur! 

Nieuwsbrief 
Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Geef dan bij opgave ook je e-mailadres door! Zodra 

we weer bij elkaar mogen komen voor bijvoorbeeld een kinderviering, zullen we dit via deze weg 

laten weten. 

#houvol 
Laten we ook in deze veertigdagentijd omzien naar elkaar. Misschien vindt je opa of oma het leuk om 

te beeldbellen. Of is er een zieke buurvrouw die een mooie tekening in de brievenbus krijgt. Het zijn 

de kleine dingen die het doen! 

Oudercontact 

Ook nu geldt dat ouders niet in school mogen komen en communicatie plaatsvindt middels Parro, mail, 

telefoon of Teams. Aves geeft hierop één uitzondering: wanneer er grote zorgen omtrent een leerling 

zijn, mogen ouders met een afspraak na schooltijd een gesprek op school hebben. Ouders vullen 

hiervoor dan wel vooraf het triageformulier in. 

Geleende devices en schoolspullen 

Tijdens de lockdown zijn er schoolspullen en devices uitgeleend door school. De schoolspullen (boeken, 

schriften, etui etc.) mogen maandag weer meegenomen worden naar school. De devices (met oplader!) 

mogen 8 februari weer meegenomen worden naar school, zodat wij ze weer kunnen gebruiken voor ons 

onderwijs. De leerkracht ondertekent bij inlevering van het device én de oplader een bewijs van inlever. 

Dit formulier krijgt het kind mee naar huis.  

Als het kind in quarantaine moet en het device opnieuw nodig is, krijgt het kind hetzelfde device mee 

naar huis. We hopen uiteraard dat ieder zuinig omgaat met de devices, ook tijdens het vervoer van en 

naar school. 

Groepsdoorbrekend werken 

Onze school maakt gebruik van groepsdoorbrekend werken, waarbij kinderen aansluiten bij de lessen 

van een leerjaar hoger of lager. Met deze coronamaatregelen is dat helaas niet mogelijk. De kinderen 

zullen de lessen in de eigen klas online volgen (met een koptelefoon op) en bij de verwerking door de 

eigen leerkracht geholpen worden.  

Trakteren 

Kinderen die hun verjaardag vieren in de klas, mogen trakteren op iets lekkers, mits dit voorverpakt is en 

in de fabrieksverpakking zit. 
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