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Op woensdag 16 maart is er een open dag! Op deze dag mag iedereen die geïnteresseerd 

is in onze school een kijkje komen nemen in de klassen. Alle kinderen zullen hiervoor een 

uitnodiging maken, die zij mogen weggeven aan ouders/opa/oma/ buren of andere  

bekenden. Natuurlijk zijn gezinnen met jonge kinderen ook van harte welkom om een  

kijkje te nemen tijdens de open dag. De open dag is van 9.00 uur tot en met 11.45 uur.  

Ergens in dit tijdsbestek mogen mensen de school binnenwandelen en zelf bepalen welke 

groepen zij willen bezoeken. Groep 8 zal tijdens deze dag de rol van gastheer/gastvrouw 

hebben. Tijdens het bezoeken van de klassen gelden er wel 2 regels om de voortgang van 

de lessen zo min mogelijk te hinderen: 

• U mag de kinderen of de leerkracht gerust wat vragen. Wilt u dit dan wel op een 

zachte manier doen, zodat het de les niet verstoort? 

• In de klas zijn zitplekken waarop u plaats kunt nemen. Dit zijn er zo’n 8 per klas. Als 

de zitplaatsen vol zitten, vragen we u om eerst even in een andere klas te kijken en 

op een later moment terug te komen. 

Tijdens de open dag lopen er ook leerkrachten rond die vragen kunnen beantwoorden. We  

gaan er samen een mooie dag van maken! 

Even bijpraten… over de open dag op 16 maart! 

Onderwijsinhoudelijk 

Vacature schooldirecteur 

Onze vacature voor een nieuwe schooldirecteur is 

uit. U kunt hem vinden op: https://lnkd.in/dZA8rNNs  

Oudergesprekken 

Komende week zijn de oudergesprekken. We zijn erg 

benieuwd naar de feedback van ouders over het 

nieuwe schoolrapport. Tijdens de oudergesprekken 

worden ook de uitkomsten van de halfjaarlijkse cito-

toetsen (groep 3 t/m 8) besproken. We willen  

benadrukken dat het een extra meetsysteem is dat ons als school ondersteunt bij de 

vraag ’doen we de goede dingen en doen we de goede dingen ook op de goede wijze?’ 

De analyse en de vervolgstappen die we daarna nemen (met een klas of een individueel 

kind) worden besproken tijdens de oudergesprekken. Goede gesprekken toegewenst! 

https://lnkd.in/dZA8rNNs


Organisatorische zaken 

Kalender 

Bevrijdingsloop: 

Ook dit jaar doet de Mgr. Zwijsenschool met de Bevrijdingsloop mee, waarbij op een  

sportieve wijze de bevrijding van Kampen in 1945 wordt herdacht. Deze is op dinsdag 19 

april a.s. op de atletiekbaan van A.V. Isala, sportpark Hagenbroek in Kampen. De kinderen 

lopen ongeveer 1000m (2,5 rondje). Mocht uw kind mee willen lopen, dan krijgt hij/zij t.z.t 

een schoolshirt en een startnummer mee waar een starttijd op staat. Het startnummer 

mag tijdens de wedstrijd op de borst gedragen worden.   

De tijden waarop de kinderen lopen:  

17.00 uur: Meisjes 6 jaar       17.08 uur: Jongens 6 jaar  

17.15 uur: Meisjes 7 jaar       17.23 uur: Jongens 7 jaar  

17.30 uur: Meisjes 8 jaar       17.38 uur: Jongens 8 jaar  

17.45 uur: Meisjes 9 jaar       17.53 uur: Jongens 9 jaar  

18.00 uur: Leerkrachten + stagiaires 

18.08 uur: Meisjes 10 jaar       18.15 uur: Jongens 10 jaar  

18.23 uur: Meisjes 11 jaar       18.30 uur: Jongens 11 jaar  

18.38 uur: Meisjes 12 jaar       18.46 uur: jongens 12 jaar  
+/- 19.15 uur Scholen estafette (5 x 200 meter)  

Bij deelname graag €2,00 in een envelop voorzien van voor-,  

achternaam en geboortedatum. Deze kan tot uiterlijk vrijdag 18 

maart worden ingeleverd bij de groepsleerkracht.  

  

Entree school  

Nu ouders/verzorgers weer in de school mogen is de achterdeur (toegangsdeur tot het  

bovenbouwplein) gedurende de schooldag gewoon open. Ouders die iets langs moeten 

brengen of hun kind op moeten halen, kunnen gewoon gebruik maken van deze deur. 

7 mrt.  Deze week oudergesprekken 

14 mrt.  Juf Marieke jarig 

16 mrt.  Open dag tussen 9.00-11.45 uur voor iedereen die een kijkje wil nemen in 

   onze school! 

18 mrt.  Juf Kim H. jarig 

22 mrt.  19.30 uur  MR-vergadering 

 




