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De laatste nieuwsbrief van 2021! Een mooie gelegenheid om iedereen te bedanken voor 

het afgelopen jaar. Voor de fijne samenwerking, alle flexibiliteit, het vertrouwen en de  

gezelligheid. Het was wederom een bijzonder jaar dat veel van kinderen, ouders en  

teamleden heeft gevraagd. Samen is het echter gelukt om er toch weer een mooi jaar van 

te maken. Hartelijk dank daarvoor! Laten we samen ook van 2022 weer een mooi,  

sprankelend jaar maken waarin ieder op eigen wijze kan groeien! Maar nu eerst lekker  

genieten van een lange kerstvakantie. Namens het hele team van de Mgr. Zwijsenschool:   

Fijne kerstdagen en heel veel geluk, liefde en goede gezondheid toegewenst voor 2022! 

 

Even bijpraten… met juf Marleen 



Organisatorische zaken 

Kalender 

Noodopvang 

Wat fijn dat het bij zoveel gezinnen gelukt is om de kinderen komende week zelf op te 

vangen. De kinderen die wel naar de noodopvang gaan, mogen ‘s ochtends bij de hoofd-

ingang afgezet worden. We eten samen om 10 en 12 uur en zullen verschillende  

activiteiten doen. Ook voor deze kinderen proberen we er een relaxte week van te  

maken. Voor de ouders van deze kinderen is de nieuwste beslisboom toegevoegd om te 

helpen bij het bepalen of zij wel/niet naar de opvang mogen. 

Ouderenquête  

Vandaag is de laatste dag voor de ouderenquête die binnen alle scholen van Aves  

afgenomen wordt. Er is echter een technisch probleem waardoor MijnOnderzoekcentrum  

genoodzaakt is het systeem tijdelijk te sluiten. Hierdoor is het nu niet mogelijk om de  

enquête in te vullen. Vanaf 10 januari zal de enquête weer open worden gezet en kunnen 

ouders die de enquête nog niet hebben ingevuld, dit alsnog doen. Zij ontvangen dan  

opnieuw een uitnodiging via de mail. Excuses voor de overlast.    

Werk voor in de vakantie  

Dit jaar hebben we 3 weken kerstvakantie. Dat is een lange vakantie waarin er even niet 

zo veel hoeft. Heerlijk! Het is echter wel verstandig om in deze periode te blijven (voor)

lezen. Dit is vooral van belang voor de zwakke lezers, zo voorkomt u een niveaudip. Iedere 

dag een kwartiertje lezen zou geweldig zijn (en af en toe een dagje niets mag natuurlijk 

ook). Voor de zwakke spellers/rekenaars is af en toe een kwartiertje online oefenen ook 

heel fijn. De leerkrachten doen hierover een berichtje via de Parro van de klas.  

Natuurlijk niet verplicht, maar wel van harte aanbevolen.  

20 dec. Vervroegde kerstvakantie t/m 7 januari 

10 jan. Indien de scholen na de kerstvakantie online les moeten geven,  zal er op 10  

  januari een uitdeelmoment van werkpakketten/laptops zijn. U ontvangt hier  

  dan te zijner tijd meer informatie over. 

10 jan. De ouderenquête wordt weer opengezet voor ouders die deze nog niet hebben 

  ingevuld 

18 jan. MR-vergadering 19.30 uur 






