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In de afgelopen jaren hebben we corona redelijk buiten de schooldeuren weten te  

houden. Deze maand was dit helaas niet meer mogelijk. Corona greep om zich heen bij 

kinderen, ouders en teamleden. Dat bracht organisatorische uitdagingen met zich mee. 

We hebben geprobeerd om, met de mogelijkheden die er waren, alle klassen zo goed  

mogelijk les te geven. Het heeft wel behoorlijk wat flexibiliteit gevraagd van ouders en  

kinderen. Bedankt! 

Helaas is het nodig geweest deze week klassen naar huis te  

sturen. Natuurlijk vinden we dit niet wenselijk, maar de nood was 

hoog. Laten we hopen dat we de coronapiek gehad hebben en ieder 

weer in goede gezondheid naar school kan. We blijven als school de 

regels van het RIVM en Aves hanteren en hopen dat ook ouders en 

kinderen zich hier goed aan blijven houden. Alleen samen kunnen we 

onnodige besmettingen voorkomen. 

Datum uitgave rapporten en oudergesprekken verplaatst  

In de maanden januari/februari nemen we altijd de halfjaarlijkse citotoetsen af. Deze  

uitslagen geven samen met de methodetoetsen en observaties een duidelijk beeld van de 

ontwikkeling van het kind bij de verschillende vakgebieden. Door alle coronabesmettingen 

onder kinderen en teamleden heeft het afnemen van de citotoetsen vertraging opgelopen. 

Dit heeft ook gevolgen voor de nieuwe rapporten. Deze zullen niet 11 maar op 18 februari 

meegegeven worden. De oudergesprekken worden verplaatst naar maandag 8 en  

dinsdag 9 maart. U kunt zich hier  t.z.t. via Parro voor inschrijven. 

Schoolstijl 

Zoals u vast al heeft gezien, wordt de school 

steeds meer aangekleed in de stijl van ons  

nieuwe logo; de raamstickers, de naambordjes 

buiten en ook de gangkastjes hebben een vrolijk 

accent gekregen. Het kunstwerk aan de zijkant 

van de school zal binnenkort in de nieuwe 

schoolkleuren worden gebracht. Leuk! 

Even bijpraten…  

Onderwijsinhoudelijk... 

  Agenda… 

  5 febr.  Juf Mariska jarig!  

  7 febr.  Juf Kim E. jarig! 

  17 febr.  Juf Marleen jarig! 

  18 febr.  Rapporten mee  

   Carnaval 

  21 febr.  Voorjaarsvakantie t/m 25-2 

  7/8 mrt.  Oudergesprekken 



Organisatorische zaken 

Welkom... 

Carnaval 

Op 18 februari vieren we carnaval op school. De kinderen mogen deze dag  

verkleed naar school komen en zullen in de eigen klas een aangepast,  

feestelijk programma hebben. 

Ouderenquête  

Voor de kerstvakantie waren wij begonnen met het afnemen van een Ouderenquête. Helaas 

ging er iets mis waardoor de enquête tijdelijk gesloten werd. Nog niet iedereen heeft hierdoor 

de enquête ingevuld. Daarom is het onderzoek opnieuw opengezet tot de voorjaarsvakantie. U 

heeft hiervoor via de mail een uitnodiging (met een link en unieke code) ontvangen. De mail is 

afkomstig van team@mijnonderzoekcentrum.nl.  

Sommige ouders hebben de enquête al ingevuld en krijgen toch opnieuw een uitnodiging. Dat 

heeft te maken met een softwarecrash waardoor enkele ingevulde onderzoeken niet goed zijn 

verwerkt. Als dit voor uw enquête geldt, hopen we dat u het onderzoek opnieuw wilt invullen. 

Excuses voor het ongemak.  

Ook kan het voorkomen dat u een uitnodiging verwacht, maar niet heeft gekregen. Controleer 

dan of de mail in de spam is terechtgekomen. Een tweede tip is om ‘team@mijn-

onderzoekcentrum.nl’ als veilige afzender aan te merken. Als u geen mail hebt ontvangen, zou u 

dat dan willen melden? U kunt dit doen door te mailen naar: m.aalberts@aves.nl.   

Met de ingevulde enquêtes willen wij een beeld krijgen van hoe u de kwaliteit van de school  

ervaart. Dat helpt ons om het goede te bewaren en aandacht te geven aan wat beter kan.  

Daarnaast levert het uw kind ook nog iets op! Het team van MijnOnderzoekcentrum vindt het 

heel vervelend dat het mis ging met het afnemen van de enquêtes. Daarom geven zij een  

extraatje. Als minimaal 10 % van onze ouders het onderzoek invult, krijgen de kinderen buiten-

spelmateriaal voor in de pauze! 

 

 

Wat gezellig, er zijn weer nieuwe kinderen op onze school  

gekomen! Op 24 jan. is Dyon Koenderman 4 jaar geworden. Hij 

zit nu bij juf Carlijn in groep 1/2A. Op 3 febr. is Mirthe Bekkema 

4 jaar geworden. Zij zit vanaf nu bij juf Suzette in 1/2B. In groep 

6 is IJda Ballast erbij gekomen. We wensen hen alle drie heel 

veel (leer)plezier toe op de Mgr. Zwijsenschool! 
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