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Graag stel ik mijzelf even aan jullie voor, omdat ik na de herfstvakantie 

gestart ben als intern begeleider hier op school. Ik ben Kim Heerschop en 

woon samen met mijn partner, zoontje van 3 jaar en dochtertje van 5 

maanden in Kampen. De school is niet helemaal nieuw voor mij, omdat ik 

hier als kind zelf op school heb gezeten, het gebouw en het team zijn 

daarentegen wel flink veranderd in al die jaren. Ik kijk er naar uit om met 

het team, de ouders en de kinderen samen te gaan werken op deze 

mooie school!  

Even bijpraten… met juf Kim H. 

Onderwijsinhoudelijk 

Coronamaatregelen 

In het nieuws hebt u vast al vernomen dat de coronamaatregelen worden verscherpt. Het 

crisisteam van Aves is hierover in gesprek en zal de komende dagen weer een richtlijn 

voor de Avesscholen uitdoen. Als dit veranderingen voor onze school tot gevolg heeft, 

houden wij u hier uiteraard van op de hoogte. 

  

Inloop om 08.30 uur 

Op dit moment verzamelen alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 zich ’s ochtends op het 

schoolplein. Deze werkwijze willen wij aanpassen. Vanaf morgen (donderdag 25  

november) zullen de groepen 3 t/m 8 op dezelfde manier starten als de groepen 1/2. Dat 

betekent dat om 08.20 uur de schooldeur open gaat. Kinderen mogen dan zelfstandig 

naar binnen en naar hun klas gaan. Om 08.25 uur gaat de eerste bel, de kinderen moeten 

dan naar binnen. Om 08.30 uur gaat de tweede bel, dan starten de lessen. Tijdens deze 

10 minuten inloop is de leerkracht in de klas aanwezig om de kinderen op te vangen. Zo 

kan de leerkracht met ieder kind rustig contact maken en is er een geleidelijke overgang 

van thuis naar school. Hiermee hopen we meer rust te creëren. Een gevolg is dat ouders 

’s ochtends niet met de leerkracht op het schoolplein kunnen afstemmen, de groepsleer-

kracht is immers in de klas. Op het plein is wel een andere leerkracht aanwezig om toe-

zicht te houden en te helpen waar dat nodig is (bijv. bij het brengen van traktaties  

vanwege verjaardagen). Mochten ouders iets door willen geven aan de groepsleerkracht, 

dan kan dit gewoon via een Parro-bericht of telefonisch gebeuren. Zo zorgen we toch 

voor korte communicatielijnen. Daarnaast lopen alle leerkrachten na schooltijd met de 

klas mee naar buiten, zodat ouders in gesprek kunnen met de leerkracht als dat nodig is.  

 



Organisatorische zaken 

Welkom: 

Glazen potjes gezocht: 

De Activiteitencommissie wil tijdens de kerstviering op school het plein weer sfeervol  

versieren. Hier zijn glazen potjes voor nodig waar een waxinelichtje in kan. Mocht u thuis 

nog potjes hebben staan die hiervoor gebruikt mogen worden, wilt u deze dan aan uw 

kind meegeven? Alvast hartelijk bedankt! De Activiteitencommissie 

 

Vervangerspool Aves 

We merken dat het in deze tijd moeilijk is om een vervanger te vinden indien een  

leerkracht uitvalt. Aves beschikt over een ruim gevulde vervangerspool van rond de 15 

fulltime banen. Momenteel is dit niet genoeg om alle vervangingsaanvragen te kunnen 

voldoen. Kent u binnen uw netwerk nog mensen met een onderwijsbevoegdheid die 

graag voor Aves willen werken, dan kunnen zij hiervoor contact opnemen met Henny  

Nijenhuis van Aves ( h.nijenhuis@aves.nl) of telefoonnummer 0527-610597. Alvast  

bedankt voor het meedenken! 

Wat zijn we blij, er is weer een nieuw vriendje op de Mgr. Zwijsenschool gekomen! Veel 

leerplezier bij ons op school gewenst! 

 

Groep 1/2b:    Wout Koelewijn 

Kalender 

2 december:    Surprises op school brengen (tussen 15:00 en 16:30 uur) 

3 december:    Sinterklaasfeest (informatie volgt) 
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