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Het is al weer enige tijd geleden dat ik een update heb gedaan over mijn rugklachten, dus even 

een stukje om jullie bij te praten. Sinds november ben ik onder behandeling van de Vogellanden 

in Zwolle om te revalideren na mijn rugoperatie. Inmiddels ben ik aan het  

opbouwen met uren. Ik werk nu op maandag de hele dag, dinsdagochtend en  

woensdagochtend. Ik geef RT aan de kinderen van groep 5 t/m 8. Ik hoop richting de  

zomervakantie de uren nog verder op te kunnen bouwen. Wat dit betekent voor de werkzaam-

heden is nu nog lastig te zeggen. Ik hoop natuurlijk uiteindelijk weer gewoon voor de klas te  

kunnen staan. We gaan zien wat de toekomst brengt! 

We beginnen aan de laatste periode van het schooljaar. Een periode waarin veel extra  

activiteiten (soms ook na schooltijd) plaatsvinden; het korfbaltoernooi (groep 5 t/m 8), de avond-

vierdaagse (groep 2 t/m 8), schoolreisjes (groep 1 t/m 6), praktisch verkeersexamen (groep 7), 

afscheid groep 8. Het zijn allemaal leuke activiteiten waarmee we kinderen extra willen  

stimuleren in de sportieve, creatieve of sociaal-emotionele ontwikkeling.  

Tijdens deze activiteiten lopen kinderen vaak rond in het schoolshirt. Dat betekent dat zij dan 

‘ambassadeur van onze school zijn’. De regels die op school gelden (bijvoorbeeld sportief en  

respectvol met elkaar omgaan, je eigen rommel opruimen), gelden vanzelfsprekend dan ook  

tijdens de activiteit buiten school. Ook dat hoort bij ‘samen leren voor het leven’. We wensen de 

kinderen en alle begeleiders mooie en gezellige activiteiten toe!  

Creatief nieuws  

De afgelopen tijd hebben wij achter de schermen plannen gemaakt met het Stedelijk Orkest om 

in samenwerking met onze kinderen een voorstelling te geven. De voorstelling met als thema  

‘I Feel Good’ zal zijn op zaterdagmiddag 25 juni in een ruimte van het Stedelijk Orkest.  

De komende ronde ateliers zullen er verschillende groepjes aan de slag gaan met het instuderen 

van liedjes, dans, maken van decor en spelen van instrumenten voor de voorstelling. Vrijdag gaan 

de kinderen hun atelier kiezen. Het is natuurlijk wel heel mooi dat als ze voor de voorstelling kie-

zen, ze er die middag ook zijn. Het zou fijn zijn als u dat met uw kind kunt bespreken.  

Behalve de voorstelling zullen er ook andere activiteiten worden aangeboden op creatief gebied! 

De presentatiemiddag voor dit blok is vrijdagmiddag 1 juli. U bent van harte welkom om te  

komen kijken! Van de voorstelling worden opnames gemaakt, die zullen we deze middag ook 

vertonen, dus niet getreurd als u niet bij de voorstelling kunt komen kijken. 

Even bijpraten…  met juf Susan 

Onderwijsinhoudelijk…  



Organisatorische zaken 

Kalender 

Korfbaltoernooi 

De kinderen die zich opgegeven hebben voor 

het korfbaltoernooi, hebben informatie via 

Parro ontvangen. Voor alle mensen die willen 

aanmoedigen een overzichtje van de  

wedstrijden. We wensen iedereen leuke en  

sportieve wedstrijden toe!  

Avondvierdaagse 

Deze week is de brief over de avondvierdaag-

se meegegaan. Kinderen kunnen zich tot en 

met maandag 16 mei opgeven (strookje en 

geld in een dichte envelop inleveren bij de 

leerkracht). 

Bericht namens de buurtsportcoaches 

De gemeente Kampen wil de speelterreinen in 

de gemeente veranderen. Wat nu speelplekken zijn voor jonge kinderen of jongeren, worden plekken in 

de buitenruimte voor álle inwoners. Eind dit jaar beslist de gemeente of deze manier van kijken naar de 

buitenruimte wordt ingevoerd in de gehele gemeente. De wijken Hagenbroek, Flevowijk en IJsselmuiden 

Dorp zijn de eerste proefwijken voor de nieuwe aanpak. Er is een vragenlijst opgesteld die door elke in-

woner van 0 tot 100 jaar ingevuld mag worden; Hoe gebruik jij de openbare ruimte? Wat zijn al fantasti-

sche plekken en waar mis je nog iets? Zou u hem ook in willen vullen?  

Alvast bedankt! 

Vragenlijst: https://new.maptionnaire.com/q/66tzh3v6rit4 

16 mei  Korfbaltoernooi groep 5 t/m 8 (voor wie 

   zich hebben opgegeven) t/m 20 mei  

17 mei  19.30 uur     AC-vergadering 

20 mei  Start creatieve ateliers groep 5 t/m 8 

24 mei  19.30 uur  MR-vergadering 

25 mei  Avesdag– alle kinderen vrij! 

26/27 mei  Hemelvaart– alle kinderen vrij! 

 

Let op: i.v.m. beschikbaarheid van de bus is het schoolreisje van groep 4/5/6 verzet naar 

woensdag 8 juni (eindtijd rond 17.00 uur). Verdere informatie volgt nog. 

Welkom… 

Op 3 mei is Noor Koops vier jaar geworden!  

Zij zit nu in groep 1/2A bij juf Carlijn en juf 

Maaike. Van harte welkom Noor en heel 

veel (leer-)plezier toegewenst op de  

Mgr. Zwijsenschool! 

Pupillen B (groep 5) 

dinsdag 17 mei 18.00-18.30 tegen de Marnixschool 

woensdag 18 mei 18.00-18.30 uur tegen het Stroomdal 

donderdag 19 mei 18.35-19.05 uur tegen de Morgenster 

Pupillen A (groep 6) 

maandag 16 mei 18.00-18.30 uur tegen de Willem van Oranjeschool 

dinsdag 17 mei 18.35-19.05 uur tegen de Dr. Schaepmanschool 

woensdag 18 mei 19.10-19.40 uur tegen de Morgenster 

Aspiranten B (groep 7) 

maandag 16 mei 18.00-18.30 uur tegen de Dr. Schaepmanschool 

dinsdag 17 mei 18.00-18.30 uur tegen de Morgenster 

woensdag 18 mei 19.10-19.40 uur tegen het Stroomdal 

Aspiranten A (groep 8) 

maandag 16 mei 18.35-19.05 uur tegen de Dr.Bouwmanschool 

woensdag 18 mei 18.00-18.30 uur tegen het Stroomdal 

donderdag 19 mei 19.10-19.40 tegen de Wegwijzer 

https://new.maptionnaire.com/q/66tzh3v6rit4


Dit is de aanmeldlink: 

https://www.heelkampenbeweegt.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/87680/kleuters-nijntje-
beweegfeest-  

https://www.heelkampenbeweegt.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/87680/kleuters-nijntje-beweegfeest-
https://www.heelkampenbeweegt.nl/kampen/gemeente-kampen/overzicht-aanbod/bekijk/87680/kleuters-nijntje-beweegfeest-

