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Na zes weken zomervakantie zijn we maandag weer allemaal gestart aan schooljaar 2021-

2022. Wat fijn om iedereen weer te zien en alle vakantieverhalen te horen! In de klassen 

worden enthousiaste verhalen verteld, starten de lessen weer langzaamaan en zijn ook ‘de 

gouden weken’. Dit zijn de startweken van het schooljaar waarin leerlingen elkaar, de  

leraar en de klassenregels (opnieuw) leren kennen. Dit kan door gesprekken, oefeningen 

of spelletjes te doen. Hier nemen we in alle klassen de tijd voor, zodat er een goede 

groepsvorming kan plaatsvinden en er een fijne sfeer in de klas kan worden neergezet. Een 

fijne, veilige schoolomgeving is immers de basis. We wensen iedereen dan ook goede 

startweken en een heel mooi schooljaar toe!  

Even bijpraten… 

Onderwijsinhoudelijk 

Startgesprekken 

Vanaf 30 aug. starten we met startgesprekken in de groepen 3 t/m 8. Zo willen we ervoor 

zorgen dat we met ieder kind een goede start van het schooljaar maken en er meteen 

een goede samenwerking tussen ouders en leerkracht(en) tot stand kan komen. Vanaf 

groep 5 mogen de kinderen aansluiten bij deze gesprekken. Ouders kunnen zich vanaf 

woensdag 25 augustus om 17:00 uur inschrijven voor deze gesprekken via Parro.  

Ouders van kinderen in groep 1/2 hebben in week 41 oudergesprekken. Er volgt t.z.t een 

uitnodiging om in te schrijven.  

 

Algemene informatie avond start schooljaar 

Op 20 en 21 sept. is de algemene informatieavond van schooljaar 2021-2022. Gelukkig 

mag het dit jaar weer met ouders op school, maar dan gelden er wel coronarichtlijnen. Zo 

moeten ouders zich vooraf inschrijven, moeten zij klachtenvrij zijn en een vaste zitplaats 

hebben. Daarnaast moet er een onderlinge afstand van 1,5 meter tussen volwassenen 

zijn. Met deze richtlijnen hebben we de volgende organisatie bedacht: de ouderavond zal 

plaatsvinden op 2 avonden; op 20 sept. is de informatieavond voor de groepen 3, 4, 7 en 

8. Op 21 sept. is de informatieavond voor de groepen 1, 2, 5 en 6.  De avond verloopt in 

twee rondes; de eerste ronde is van 19.30-20.00 uur en de tweede ronde is van 20.15-

20.45 uur. Tussen de rondes zit een kwartier waarin de informatieronde wordt afgerond 

en ouders wisselen van klaslokaal.  

 



Organisatorische zaken 

1 september: ontruimingsoefening 

Op woensdag 1 sept. is er om 12.00 uur een ontruimingsoefening om te zorgen dat ieder-

een goed weet wat we doen in geval van brand. Alle klassen verzamelen zich dan op het 

schoolplein en de kinderen mogen daarna naar huis.  

 

Trouwen juf Carlijn 

Op donderdag 2 sept. gaat juf Carlijn met haar Joost trouwen! Op deze bijzondere dag zal 

het bruidspaar ook een bezoekje aan de school brengen en hier gaan we natuurlijk wat 

leuks van maken! Namens de hele school wordt er een cadeau aangeboden, maar moch-

ten kinderen zelf nog een mooie tekening willen maken, dan kan deze voor 2 sept. ingele-

verd worden in de klas van juf Suzette. 

Op woensdag 1 sept. en donderdag 2 sept. zal invaljuf Marlies Muizebelt voor groep 1/2A 

staan. Op vrijdag 3 sept. zal invaljuf Petra de Groot voor groep 1/2A staan. Vanaf maan-

dag 6 sept. is juf Carlijn er zelf weer. We wensen juf Carlijn en Joost een prachtig trouw-

feest en een heel lang, gelukkig huwelijk toe! 

 

Parro 

Als het goed is hebben ouders een uitnodiging gekregen voor de Parrogroep(en) van hun 

kind(eren). Via deze Parro wordt informatie van de klas gedeeld en is het mogelijk om be-

richten met de leerkracht(en) uit te wisselen. Daarnaast bent u als gezin ook gekoppeld 

aan de Parrogroep ‘oudsten’. Hierop wordt informatie van de school gedeeld. 

Het is erg belangrijk dat u goed gekoppeld bent aan deze Parrogroepen zodat u de infor-

matie van school ontvangt. Mocht het koppelen nu niet goed verlopen, neem dan z.s.m. 

contact op met juf Marleen (mondeling of mailen naar m.aalberts@aves.nl). Samen kan 

er dan naar een oplossing worden gezocht. Alvast bedankt. 

Dit wisselen moet zo verlopen zodat ieder 1,5 meter afstand behouden. We verzoeken 

ouders dringend om zich hieraan te houden. Eenmaal bij het klaslokaal aangekomen, 

neemt iedere ouder plaats op de daarvoor aangewezen plekken (op 1,5 meter afstand 

van elkaar). Om ieder gezin de mogelijk te geven de informatie te krijgen, mag van ieder 

gezin maar 1 ouder bij de informatieavond aanwezig zijn. We hopen van harte dat we 

volgend schooljaar weer gewoon alle ouders mogen verwelkomen, maar voor dit jaar is 

het helaas niet anders. De inschrijving voor de informatieavond verloopt via Parro.  



Rugklachten juf Susan 

Wegens ernstige rugklachten kan juf Susan in het nieuwe schooljaar helaas nog niet les-

geven aan groep 7. Dit heeft een paar wijzigingen in de formatie tot gevolg. Voor groep 7 

betekent dit dat juf Samantha op maandag en dinsdag voor de klas staat. Op woensdag 

tot en met vrijdag staat juf Kim voor de klas. De remedial teaching (RT) voor groepen 7 

en 8 wordt door juf Susan gegeven. Zij zal op maandag, dinsdag en woensdag een paar 

uur RT geven. Juf Geanne zal nu alle dagen lesgeven aan groep 5. De RT voor de groepen 

5 en 6 wordt door juf Naomi gegeven. De RT voor de groepen 3 en 4 wordt op woensdag 

door juf Samantha gegeven. Deze werkwijze zal in ieder geval tot aan de herfstvakantie 

zijn. Het vervolg zal afhangen van het herstel van juf Susan. We houden u op de hoogte. 

 

Ateliers groep 5 t/m 8 

Vrijdagmiddag 10 september starten we weer met nieuwe ateliers. De kinderen mogen 

vrijdag hun voorkeur opgeven. Voor het atelier ‘schaken’ zijn wij op zoek naar schaakbor-

den + schaakstukken. Heeft u er een thuis liggen en mogen we die gebruiken? Lever deze 

dan in bij juf Esther.  

Kalender 

30 augustus t/m 10 september:  Startgesprekken groep 5 t/m 8 

1 september:      Ontruimingsoefening  

2 september:      Trouwdag Juf Carlijn 

4 september:      Juf Geanne jarig 

6 september:      Juf Susan jarig  

7 september:      MR vergadering  

Welkom: 

We starten dit schooljaar met een aantal nieuwe vriendjes en vriendinnetjes op school.  

In groep 1/2A: George Aji en Noah Haga 

In groep 1/2B: Aaron Stoel, Leslie Schmidt, Philip van der Kolk en Yfke Kok 

In groep 3: Juliëtte van Gessel  

In groep 4: Bram Maassen en Floris van Mourik 

In groep 5: Matthias van Gessel 

Allemaal van harte welkom op de Mgr. Zwijsenschool en heel veel (leer)plezier toegewenst! 












