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Vandaag hebben we voor het eerst weer samen een viering in de kerk gehad. De Witte Donder-

dag viering met als thema ‘een nieuw begin’. Wat fijn om met zoveel kinderen, ouders en andere 

betrokkenen de verhalen te delen en liedjes te zingen die passen bij Witte Donderdag, Goede 

Vrijdag en Pasen. Het geluid was niet optimaal, maar dat nemen we als ontwikkelpuntje mee 

voor de volgende keer. We kijken vooral terug op een fijne viering! 

Na de viering mochten de kinderen paaseieren zoeken. Voor de kleuters had de Activiteitencom-

missie paaseitjes verstopt op het onderbouwplein en voor de bovenbouw waren er eieren ver-

stopt in de binnenstad. Het was een gezellige activiteit en een mooie afsluiting van de  

ochtend. De Activiteitencommissie wordt dan ook hartelijk bedankt voor alle voorbereidingen en 

ondersteuning bij deze mooie dag!  

De afgelopen tijd hebben kinderen zich  

ingezet voor de Vastenactie. Middels 

‘heitje voor een karweitje’ werd er geld 

opgehaald voor de vluchtelingen van de 

oorlog in Oekraïne. Hiermee willen we 

kinderen meegeven dat ook zij hun  

steentje bij kunnen dragen om de wereld 

een beetje mooier te maken. Samen met 

de mooi versierde bloempotjes waar  

ouders een vrijwillige bijdrage voor  

konden geven, is er €1634,84 opgehaald!  

Complimenten voor alle kinderen die  

zich zo hebben ingezet! 

Koningsspelen 

Op vrijdag 22 april is het weer zo ver: de Koningsspelen! Dit jaar doen 

we dat in drie verschillende groepen. Om 08.30 uur starten we in 

sportkleding met groep 1 t/m 6 op het schoolplein en openen we  

samen de dag met de Koningsdans.  

Daarna volgt het Koningsontbijt. Kinderen nemen hiervoor zelf een 

bord, beker en bestek mee (graag voorzien van naam). Het ontbijt 

wordt verzorgd door school dus de kinderen hoeven geen pauzehap mee naar school te nemen. 

De kinderen van groep 5 en 6 nemen wel een lunch mee naar school. Daarna volgt het spellen-

parcours voor groep 1 t/m 3 en het spellenparcours voor groep 4 t/m 6. Dit vindt plaats op het  

onder- en bovenbouwplein.  

 

Even bijpraten…  

Organisatorisch... 



Kalender 

Groep 7/8 heeft dit jaar een eigen sportdag bij DOS Kampen, samen met andere scholen. Zij  

worden om 09.00 uur in sportkleding (en op de fiets) verwacht bij de ingang van DOS Kampen, 

waar zij een heel activiteitenprogramma zullen doorlopen. Na deze sportdag staat er voor hen 

een Koningslunch klaar op school, dus ook zij moeten bord, beker en bestek (voorzien van naam) 

meenemen. Daarnaast moeten ze binnen- en buitenschoenen bij zich hebben.  

Allemaal mooie en gezellige Koningsspelen toegewenst! 

Bevrijdingsloop 

Aanstaande dinsdag is het zover: de bevrijdingsloop 2022 vindt 

weer plaats! De kinderen die zich hiervoor hebben opgegeven,  

hebben hun shirt en startnummer al meegekregen naar huis. Het 

shirt zien we graag woensdag weer terug op school. 

Vanuit de organisatie (AV Isala ’96) wordt gevraagd om het start-

nummer voorop de borst te spelden. Tevens is het verzoek om als 

ouder en kind zoveel mogelijk op de fiets te komen, dit omdat er  

beperkte parkeergelegenheid is.  

Als contactpersoon zal juf Geanne bij deze hele activiteit aanwezig zijn. Mocht u vragen hebben 

dan kunt u bij haar terecht. We wensen alle kinderen een sportieve loop en veel succes toe!  

Cito eindtoets  

Woensdag 20 en donderdag 21 april zal groep 8 de Cito eindtoets maken. Tijdens deze dagen  

mogen ze laten zien wat ze de afgelopen jaren allemaal hebben geleerd. Deze toetsuitslag is een 

extra ondersteuning voor de leerkracht bij het doorverwijzingproces van de kinderen naar het 

voortgezet onderwijs. De kinderen zijn echter allemaal al aangemeld en aangenomen, dus naast 

een beetje gezonde spanning hoeven de kinderen er niet tegen op te zien. Succes groep 8! 

 

15 apr.  Goede Vrijdag- kinderen vrij! 

18 apr.  Tweede Paasdag- kinderen vrij! 

19 apr.  Bevrijdingsloop voor de kinderen  

   die zich hebben opgegeven 

20/21 apr. Cito eindtoets groep 8 

22 apr.  Koningsspelen  

25 apr.  Meivakantie t/m 6 mei 

8 mei  Moederdag  

 

 

Voor meer informatie,  

ga naar de website: 

www.zwijsenschool.nl 

of volg ons  

op Facebook/Instagram 

‘Mgr. Zwijsenschool’ 



Gmr zoekt enthousiaste ouders 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) zet zich actief in voor zaken die van gemeenschappelijk belang 

zijn voor alle óf een meerderheid van de scholen van Stichting Aves. Ze streeft naar goed en kwalitatief onderwijs en is 

er om de belangen van de kinderen, ouders en de medewerkers van Aves te waarborgen. 

Als officieel adviesorgaan heeft de gmr instemmingsrecht op veel beleidsterreinen. De gmr bestaat uit zes  

ouders en zes personeelsleden en kent een evenwichtige verdeling tussen de openbare, katholiek-oecumenische en 

protestants-christelijke identiteit. Binnen de oudergeleding ontstaan per augustus 2022 drie vacatures. We zoeken 

daarom:       ENTHOUSIASTE OUDERS 

twee ouders met protestants-christelijke achtergrond 

één ouder met openbare achtergrond 

die willen plaatsnemen in de gmr van Aves. De gmr is verdeeld in teams met een eigen aandachtsgebied, namelijk per-

soneel, financiën, identiteit, onderwijs, communicatie en ICT. We roepen vooral ouders met kennis op het gebied van 

financiën of communicatie op om te reageren, maar je mag natuurlijk ook reageren als je een van de andere aan-

dachtsgebieden wilt vertegenwoordigen.  

Meld je aan! Ben jij die enthousiaste ouder/verzorger, verbonden aan een van de Aves scholen, die mee wil denken op 

bestuurlijk niveau, heb je een proactieve houding en ben je in de gelegenheid om tijd te investeren in voorbereiding en 

het bijwonen van vergaderingen (ongeveer tien keer per jaar op woensdagavond)? Stuur dan voor 29 april 2022 je mo-

tivatie en achtergrond naar gmr@aves.nl. Bij meerdere aanmeldingen worden de gmr-leden via een verkiezing gekozen. 

 

Ouderbrief bij Trefwoord ‘Weet je het zeker?’ 
Betrouwbaarheid 

Kinderen zijn erg gevoelig voor de beloften van volwassenen. Wanneer een volwassene iets belooft en de belofte na-

komt, geeft dat een gevoel van betrouwbaarheid. Het geeft kinderen houvast in een wereld vol mogelijkheden en geva-

ren. Maar het leven is niet altijd te plannen of  maakbaar. Als een beloofd zwempartijtje niet doorgaat omdat je als ou-

der de belofte niet kunt nakomen, is het niet alleen een teleurstelling, een kind kan zich ook genomen voelen door de-

gene die hij of zij het meest nodig heeft en vertrouwt. Maar er kan een goede reden zijn om het zwempartijtje af te zeg-

gen, ook al heb je het beloofd. Het zwembad moet sluiten vanwege een ongeluk, oma is plotseling ziek geworden en 

dat gaat toch voor… Ook daar moeten we kinderen mee leren omgaan.  

 

Weet je het zeker? 

Een kind kan zeker weten dat het morgen een toets heeft, maar de uitkomst is niet zeker. Het YouTube-filmpje waarvan 

je kind zo onder de indruk was, blijkt nep. Hoe zeker is het dat er geen nieuwe coronagolf meer komt, dat we hier geen 

last zullen krijgen van de oorlog? Om de wereld te kunnen ordenen en begrijpen hebben we houvast nodig. Maar niet 

alles in het leven is te voorspellen, niet alle nieuws of voorspelling is betrouwbaar. Daarbij doen nepnieuws en gemani-

puleerde filmpjes de werkelijkheid nog meer geweld aan. Weet je het zeker? Het is een actuele en terechte vraag. En 

die vraag is niet nieuw.  

 

Een eeuwenoude vraag 

Op de eerste dag van de week trekken drie vriendinnen van Jezus naar het graf om het te verzorgen, en te rouwen om 

hun vriend. Maar de steen is weggerold en het graf blijkt leeg. De hogepriesters kopen de bewakers om: “Vertel maar 

dat zijn vrienden hem hebben weggehaald”.  De engel zegt dan: “Hij is niet hier. Je zult hem vinden bij de levenden”.  

Weet je het zeker? Als Thomas van de andere vrienden hoort dat Jezus aan hen verschenen is, antwoordt hij: “Eerst 

zien en dan geloven”. Thomas geloofde ook niet zomaar alles. Het verhaal van Thomas vertelt twee dingen: onzeker-

heid en twijfel zijn OK, maar het vraagt ook durf om te vertrouwen. 

 

Durven leven met onzekerheden 

Het is belangrijk dat we kritisch blijven op het verschil tussen feiten en fabels, tussen zin en onzin. Er zijn grenzen aan 

wat we kunnen weten. Onzekerheid en twijfel horen nu eenmaal bij het leven. Daar kun je maar beter goed mee om-

gaan. In dit thema verkennen kinderen wat je zeker kunt weten, wat je denkt te weten en waaraan je kunt twijfelen. Ze 

leren onderscheid maken tussen mening, feit en gevoel. En ze ontdekken de waarde van durven leven met onzekerhe-

den. Precies dat waarin ouders en leerkrachten het goede voorbeeld kunt geven aan onze kinderen: Dat je in goed ver-

trouwen leert omgaan met onzekerheden in het leven.   
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