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Donderdag 2 september was het dan zover: de dag waarop wij gingen trouwen. We  

werden buiten niet alleen opgewacht door de kinderen van groep 1/2A, maar door de hele 

school! Een enorme verrassing, waar we allebei stil van werden. Alle kleuters uit groep 

1/2A zagen eruit als schitterende bruiden en bruidegoms en liepen achter ons aan door de 

erehaag die gevormd werd door de kinderen. Het plein was prachtig versierd met paarse/

witte ballonnen. Toen we eenmaal op het podium hadden plaatsgenomen, werden we  

getrakteerd op een dans. Daarna kregen we een vaas vol met takken die volhingen met  

wensen van alle kinderen. Tot slot proostten we samen met de kleuters op ons trouwfeest, 

maakten we nog een groepsfoto en vervolgden we onze dag. 

We willen iedereen bedanken voor hun inzet, kaartjes, cadeautjes en de vrolijke dans. Het 

maakte onze trouwdag nog onvergetelijker!  Juf Carlijn 

Even bijpraten… met juf Carlijn 

Onderwijsinhoudelijk 

Start school 

Alle kinderen van groep 3 t/m 8 verzamelen zich op de afgesproken plek op het plein. Om 

08.25 uur gaat de bel. Dit is het teken voor de klassen om naar binnen te gaan. Dit doen 

we klas voor klas onder leiding van de leerkracht. Het is de bedoeling dat om 08.30 uur 

alle kinderen in het lokaal zijn, zodat de lessen ook daadwerkelijk kunnen beginnen. Als 

uw kind op het schoolplein komt en de klas al naar binnen is, mag uw kind dan ook  

meteen doorlopen naar binnen. We hopen dat iedereen zich goed aan de starttijd van 

08.30 uur wil houden. Alvast bedankt. 

 

Algemene informatieavond 20 en 21 september 

Zoals het nu lijkt, kunnen we de algemene informatieavond op maandag 20 en dinsdag 21 

september door laten gaan. Dit moet wel in aangepaste vorm gebeuren, omdat de  

onderlinge afstand tussen mensen 1,5 meter moet zijn. Daarom hebben we de volgende 

werkwijze: 

- Op 20 september is de informatieavond voor de groepen 3, 4, 7 en 8.  

  Op 21 september is de informatie avond voor de groepen 1, 2, 5 en 6. Door de  

informatieavond op 2 avonden aan te bieden, hopen we de onderlinge afstand van 1,5 

meter beter te kunnen waarborgen. 



Organisatorische zaken 

- Per gezin mag er één ouder komen. We hopen van harte dat dit volgend jaar weer  

anders zal zijn. 

• Ouders komen alleen als zij klachtenvrij zijn. 

- Ouders melden zich vooraf aan voor ronde 1 (om 19.30 uur) of ronde 2 (om 20.15 uur) 

via de agenda in Parro. We hebben hierbij een maximaal aantal inschrijvingen van 10  

ouders per ronde, zodat er voldoende afstand tussen de volwassenen kan blijven. De  

inschrijvingen worden 14 september open gezet in Parro. 

- In het klaslokaal zijn 10 gemarkeerde plekken waar u plaats kunt nemen. Zo behouden 

we de onderlinge afstand van 1,5 meter. 

- In de gangen is het lastiger om afstand te bewaren. U kunt dan een mondkapje dragen, 

maar dit is niet verplicht. 

- Er zal geen koffie/thee geschonken worden op deze avond. 

Ondanks alle aanpassingen hopen we toch op een mooie, informatieve avond waardoor 

ouders een duidelijker beeld van het komende schooljaar van hun kind krijgen.  

Allen goede bijeenkomsten toegewenst! 

Gymkleren en schoenen 

In de ‘praktische informatiegids schooljaar 2021-2022’ kunt u lezen op welke dagen uw 

kind gym heeft. Op deze dagen moeten gymspullen (inclusief gymschoenen) mee naar 

school. Wilt u uw kind hieraan helpen herinneren? 

 

Sporttoernooi 

We hopen dat het dit jaar weer mogelijk is om aan de verschillende sporttoernooien mee 

te doen. Zo wordt binnenkort het voetbaltoernooi voor de oudere kinderen georganiseerd. 

Als school doen we mee aan deze sporttoernooien om gezond, sportief gedrag bij kinderen 

te stimuleren. Daarnaast ondersteunt de deelname aan sporttoernooien de sociaal-

emotionele ontwikkelingslessen. Hierbij kunt u denken aan: samenwerken, omgaan met 

winst/verlies, doorzetten etc. Over deze aspecten gaan we op school tijdens en na het 

toernooi in gesprek met individuele kinderen en met de hele klas. Tijdens deze  

verschillende toernooien wordt soms de hulp van ouders gevraagd. Wij zijn heel blij met 

deze hulp! Ouders die willen begeleiden doen dat dan wel vanuit bovenstaande visie van 

school. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u hierover terecht bij de groepsleerkracht. 



Kalender 

Kamp groep 7 en 8 

De spanning begint te stijgen, de spullen worden gepakt, want de groepen 7 en 8 gaan op 

kamp van 13 tot en met 15 september! Zij mogen op 16 september even uitrusten en zijn 

dan vrij. We hopen ze op 17 september dan weer fris en fruitig in de klas te begroeten, 

zodat we kunnen nagenieten van alle kampverhalen. Verdere informatie wordt via Parro 

met ouders gedeeld. Groep 7 en 8; een heel mooi schoolkamp toegewenst! 

10 september:      Start ateliers groep 5 t/m 8 

13 t/m 15 september:    Kamp groep 7/8  

16 september:      Groep 7/8 vrij! 

20 september:      Informatieavond  groep 3, 4, 7, 8 

21 september:      Informatieavond groep 1/2, 5, 6 

21/22 september:     Schoolfotograaf (informatie volgt) 

Welkom: 

Ook deze week hebben wij nieuwe vriendjes en vriendinnetjes op de Mgr. Zwijsenschool 

mogen verwelkomen. Wat fijn dat jullie er zijn!  

Groep 1/2b:   Jayla en Jaylin, zusjes van Levy uit groep 6 

Groep 4:    Elif, zusje van Enes uit groep 5 

Groep 5:    Enes, broer van Elif uit groep 4 

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

wenst! 

Bijlage 

• Dokter Leesplezier  

• Ouderbrief Trefwoord 






