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Mijn naam is Robert-Jan Nauta, ben 23 jaar en woon in Kampen. 

Ik ben dit jaar begonnen met het laatste jaar op de Pabo in Zwolle. 

Op de donderdag en vrijdag sta ik voor groep 4. Ook help ik mee  

tijdens de ateliers op de vrijdagmiddag. 

In het weekend vind ik het leuk om te sporten en muziek te maken. 

Tijdens de vakanties ben ik vaak aan het golfsurfen. 

Samen met groep 4 gaan we er een leerzaam en mooi jaar van  

maken! Groetjes, meester Robert-Jan 

Even bijpraten… met meester Robert-Jan 

Onderwijsinhoudelijk 

Kinderboekenweek 

Vanochtend was de 'spetterende' opening van de Kinderboekenweek. We hebben  

gedanst en gezongen en er is gepuzzeld met de (door de AC ontworpen) juffenpuzzels. 

Deze week gaat iedere klas op z'n eigen wijze verder met dit thema.   

 

 

 

 

 

 

 

Voorleeswedstrijd 

De groepen 3 t/m 8 doen ook mee aan de voorleeswedstrijd. Hier 

starten we mee op vrijdag 8 oktober. De kinderen kunnen thuis een boek uitzoeken en 

deze vóór vrijdag meenemen naar school. Er mag ook een boek van school gebruikt  

worden.  

Op woensdag 13 oktober is de voorleesfinale van de Mgr. Zwijsenschool en zal bekend 

worden wie dit jaar onze voorleeskampioenen zijn!    



Kalender 

Boekenmarkt 

Helaas zijn er nog niet zoveel aanmeldingen voor de boekenmarkt op woensdag 13  

oktober (11:30-12:15 uur). Tijdens deze markt mogen kinderen eigen boeken voor €0,50 

per stuk verkopen en kunnen zij andere boeken voor €0,50 per stuk aankopen. Op deze  

manier kunnen kinderen eenvoudig aan tweedehands boeken komen en krijgt het  

leesproces (en vooral het leesplezier) van kinderen een mooie impuls. Via de agenda van 

Parro kunt u aangeven of u hierbij aanwezig bent (om uw kind te begeleiden met het ver-

kopen/aankopen van boeken). Indien u nog geen keuze heeft gemaakt via de agenda van 

Parro, zou ik dit dan alsnog zo snel mogelijk willen doen? Wanneer een opa, oma of  

andere volwassene uw kind komt begeleiden tijdens de boekenmarkt, 

mag u uzelf op 'aanwezig' zetten in de agenda.   

 

Boekenweggeefkast  

Misschien heb je hem al gezien: we hebben in de gang een 

‘boekenweggeefkast’. Zie je een mooi boek? Neem hem mee en ga lekker 

thuis lezen! Heb je zelf thuis een mooi boek om weg te geven? Zet het in 

de kast! Veel leesplezier! 

Onderwijsinhoudelijk 

8 oktober       Presentatie ateliers groep 5 t/m 8 

9 oktober       Juf Esther jarig  

11-15 oktober      Oudergesprekken groep 1/2  

13 oktober      Boekenmarkt  11:30-12:15 uur 

17 oktober      Juf Birgitte jarig 

18 oktober      Start Herfstvakantie    

Welkom: 

Er komt weer een nieuw vriendje op de Mgr. Zwijsenschool! Veel leerplezier gewenst! 

Fijn dat je er bent! 

Groep 1/2b:   Abel Carsouw 


