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Het schoolkamp van groep 7 en 8 zit er alweer op. Wat een grandioze dagen hebben wij 

gehad met de kinderen! We hebben veel gedaan: de eerste dag begon heel spannend met 

een GPS tocht. Met behulp van een GPS-apparaat moesten de kinderen in groepjes de 

kamplocatie vinden. Verder hebben we gezwommen, gemidgetgolft, speelden we spellen 

in de avond en hebben we ’Go challenge’ bezocht. Dit is een klimpark waar de kinderen 

zich helemaal konden uitleven op verschillende hoogteparcoursen en waar ze balanceer-

den over het water.  Op dinsdag was de bonte avond waarbij de kinderen aan elkaar lieten 

zien wat ze hadden ingestudeerd. Zelfs de juffen hadden een act ingestudeerd waar de 

kinderen hard om moesten lachen. Woensdag was de laatste dag en hebben we genoten 

van een dagje Slagharen. Moe maar voldaan vertrokken we rond 16:00 uur naar Kampen.  

We hebben genoten! 

Even bijpraten… met juf Mariska, juf Kim en juf Samantha 

Onderwijsinhoudelijk 

Kinderboekenweek 

Op woensdag 6 oktober is de opening van de Kinderboekenweek op het schoolplein. Het 

thema is ‘worden wat je wilt’. Verdere informatie volgt via Parro.  

 

Coronamaatregelen 

Per 20 september zijn er versoepelingen voor het onderwijs omtrent de  

coronamaatregelen. Dit leidt tot wijzigingen binnen het huidige beleid van onze school. 

Op dit moment is het volgende bij ons bekend: 

• Vanaf 20 september hoeft alleen de besmette leerling/leerkracht in quarantaine, de 

rest van de klas niet. School neemt nog wel contact op met de GGD en informeert de  

ouders van de klas. Kinderen/leerkrachten uit die klas met klachten moeten wel thuis  

blijven en krijgen van de GGD het advies zich te testen.   

• Als er meer besmettingen zijn in één klas, dan kan de GGD beslissen om toch over te 

gaan tot quarantaine (van een groter deel) van de klas. Ook kunnen uitzonderingen  

worden gemaakt voor gezinnen met kwetsbare leerlingen/volwassenen.   

• Vanaf 25 september wordt de verplichting losgelaten om 1,5 meter afstand te  

hanteren tussen volwassenen. 

We zijn als school erg blij met deze versoepelingen, waarmee we langzamerhand weer 

terug gaan naar onze reguliere werkwijze. 

  



Organisatorische zaken 

Kalender 

Update re-integratie Monique den Dekker 

Beste ouders/verzorgers, 

Voor de zomer hebben we u geïnformeerd over het herstel en de re-integratie van  

Monique den Dekker. Op dit moment re-integreert Monique op de Albert Schweitzer-

school in Emmeloord in een opbouw van uren.  Monique wacht op dit moment op een 

oproep vanuit het ziekenhuis voor een kleine chirurgische ingreep aan haar hand. 

We hopen dat ze daarna de opbouw in uren verder kan uitbreiden. We verwachten aan 

het eind van dit kalenderjaar meer zicht te hebben op de mogelijkheden voor terugkeer 

in haar werk voor Monique. Tegen die tijd zullen we u opnieuw informeren over de  

stappen die we dan samen zullen zetten. 

We zijn blij dat we met Marleen Aalberts een goede vervanging tijdens deze  

ziekteperiode hebben kunnen realiseren en dat zij voor de duur van de afwezigheid van 

Monique voor de Mgr. Zwijsenschool beschikbaar kan zijn. 

Met vriendelijke groet, 

Kristiaan Strijker (voorzitter college van bestuur Aves) 

23 september      Juf Monique jarig 

28 september       Juf Suzette jarig  

6 oktober       Start Kinderboekenweek 

Welkom: 

Er komen weer nieuwe vriendjes en vriendinnetjes op de Mgr. Zwijsenschool! Wat fijn 

dat jullie er zijn! We wensen jullie veel leerplezier op de Mgr. Zwijsenschool toe. 

 

Groep 1/2a: Nero Schilder, broertje van Hilène (gr. 8) 

 


