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Ook dit jaar is het weer gelukt om een mooi formatieplaatje voor komend schooljaar neer te zetten. We 

mogen in het overzicht een aantal nieuwe teamleden begroeten: juf Marye van Dijk, directeur Inger Jens 

en een nieuwe WPO-er (4e-jaars Pabostudent) juf Rinske. Daarnaast krijgen we volgend schooljaar extra 

ondersteuning van een leraarondersteuner. Dat is meester André de Moed. We heten alle nieuwe  

collega’s van harte welkom op de Mgr. Zwijsenschool en wensen hen heel veel plezier toe op onze 

school! In deze nieuwsbrief stellen de nieuwe collega’s zich allen aan u voor. De formatie voor schooljaar 

2022-2023 ziet er als volgt uit: 

 
 

 

 

Naast leerkrachten zijn er ook nog andere teamleden aan het werk in de school: 

Beste ouders en leerlingen, wie is de nieuwe directeur? Hoog tijd om me even aan  

jullie voor te stellen! Bijna alle kinderen hebben me inmiddels ontmoet en me het 

hemd van het lijf gevraagd. Ik kan me voorstellen dat jullie net zo nieuwsgierig zijn  

naar mij als ik naar jullie. Daarom stel ik me vast even voor. 

Ik ben Inger Jens. Ik ben 37 jaar oud en woon met Pieter en onze twee zoons van 6 en  

9 in Zwolle. Daar werk ik nu als leerkracht en directeur. Ik zit nu 12 jaar in het onder-

wijs en ga nog elke dag met plezier naar mijn werk. 

De afgelopen weken heb ik me verdiept in de Mgr. Zwijsenschool en ik kijk er naar uit om bij jullie direc-

teur te zijn. Er zijn veel wisselingen geweest tussen directeuren en ik ben onder de indruk van het team  

  Directie IB-er Achterwacht WPO  RT Leraarondersteuner 

Maandag Inger Kim H.    André 

Dinsdag Inger Kim H.   Birgitte groep 1/2 (halve dag) 

Susan groep 7/8 

André 

Woensdag Inger     André 

Donderdag  Kim H. 

(halve dag) 

Geanne Birgitte groep 1/2 (halve dag) 

Maaike groep 3/4 

  

Vrijdag Inger   Geanne Maaike groep 5/6 (halve dag)   

Even bijpraten…  

Even voorstellen... 

  1/2 A 1/2 B 3 4 5 6 7 8 

Maandag Birgitte Suzette Marye Samantha Geanne Ilse Susan Mariska 

Dinsdag Carlijn Suzette Marye Samantha Geanne Ilse Kim E. Mariska 

Woensdag Carlijn Suzette Birgitte Maaike Geanne Ilse Susan Mariska 

Donderdag Carlijn Suzette Marye Samantha Rinske Ilse Kim E. Mariska 

Vrijdag Carlijn Birgitte Marye Samantha Rinske Ilse Kim E. Mariska 



dat ondanks dat, onder leiding van Marleen, toch koers heeft gehouden en doorontwikkeld is. Ik zet deze koers 

graag voort en zal ook meewerken aan verdieping en verbetering waar dit kan.  

In mijn vrije tijd ben ik graag buiten. Ik houd van kamperen, tuinieren, fietsen, wandelen en op avontuur gaan 

met onze jongens. Verder lees ik graag, al kom ik daar minder aan toe dan ik zou willen. Gelukkig leent de  

zomervakantie zich uitstekend voor een boek!  

De komende weken ben ik nog een aantal keer op school. Misschien zien we elkaar dan al. Zo niet, dan wens ik 

jullie alvast een goede vakantie en tot na de zomer! Met vriendelijke groet Inger Jens  
 

         Hallo ouders en kinderen van de Mgr. Zwijsenschool! Vanaf komend schooljaar mag ik 

het team van de Mgr. Zwijsenschool komen versterken en daar heb ik veel zin in! Ik 

heb al op scholen gewerkt in Lelystad, Nagele en Emmeloord, maar ik vind het fijn om 

wat dichter bij huis te gaan werken. Ik heb altijd lesgegeven aan groep 3 t/m 6, dus 

om nu weer voor groep 3 te gaan staan past mij goed.   

Velen van jullie zullen mij al kennen als de moeder van Dani en Tess. En sommigen 

hebben mij wel eens op een podium zien staan waar ik optrad met mijn band. Ik sta 

als juf vaak bekend als de ‘gitaar-juf’. Ook in de klas maak ik veel muziek met de  

kinderen. Ik zie ernaar uit jullie te ontmoeten en samen een leerzame tijd  

tegemoet te gaan. Met vriendelijke groet Marye van Dijk 

 

Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben André de Moed en woon samen met mijn vrouw en onze honden op 

’t Harde. Na de zomervakantie kunnen jullie mij gaan ontmoeten bij groep 4. Dit is de groep waar ik één dag in 

de week stage kom lopen met Samantha als mijn mentor. Daarnaast zal ik twee dagen als leraarondersteuner  

taken op me nemen in alle groepen van de school.   

Twee jaar geleden heb ik het roer om gegooid op carrière gebied. Ik heb de stoute  

schoenen aangetrokken en bij Aves gesolliciteerd voor een traineeship. En gelukkig ben ik 

aangenomen. Inmiddels alweer bijna derde jaar Pabo student aan de KPZ en al twee jaar 

als ondersteuner in het onderwijs aan het werk. Ik heb al kennisgemaakt met alle groepen 

en stage gelopen bij 1/2 , 6/7/8. Mijn andere stagescholen zijn de Dr. Schaepmanschool in 

Kampen en OJS de Zevensprong in Emmeloord.  

Naast de mooie werkervaring die ik hier heb opgedaan neem ik ook een stuk levenservaring mee. Ik zie uit naar 

mijn komende half jaar bij de Mgr. Zwijsenschool en met name groep 4. Een leuke leeftijd nog vol van fantasie 

en enthousiasme, waar ik veel van hoop te leren en zij hopelijk ook van mij. Tot snel! 
 

 

Hallo, ik ben Rinske Post en ik vind het erg leuk dat ik komend schooljaar op de  

Mgr. Zwijsenschool mijn WPO (werkplekopleiding/ LIO-stage) in groep 5 mag doen. Ik 

begin in september aan mijn laatste studiejaar van de pabo deeltijd verkort op de KPZ. 

Voor de zomervakantie heb ik al een aantal dagen op school rondgelopen om onder-

zoek te doen en mee te helpen met de ateliers. Aan het begin van het nieuwe school-

jaar zullen mijn werkdagen op donderdag en vrijdag zijn.   

Ik ben 25 jaar oud en ik ben geboren en getogen in Zwolle. Ik heb eerst de studie  

Cultureel Erfgoed afgerond en ben daarna al vrij snel de pabo gaan doen, omdat het primair onderwijs mij ook 

erg aanspreekt. Ik hou van lezen, zwemmen (in de buitenlucht) en spelletjes spelen. Ik heb erg veel zin om te 

beginnen in september en ik weet zeker dat ik een leuke en leerzame tijd tegemoet op de Mgr. Zwijsenschool. 



Kalender 

Vossenjacht 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief de uitnodiging voor de vossenjacht waarbij we ook afscheid nemen van juf 

Esther, meester Robert-Jan en juf Marleen. Wat fijn dat zoveel ouders zich hebben opgegeven om te komen 

helpen met de vossenjacht. Zij zullen binnenkort via Parro geïnformeerd worden over de vossenjacht. We 

maken er een mooie dag van! 

Reminder: schoolshirts inleveren 

We missen nog heel veel schoolshirts (gebruikt bij korfbal/avondvierdaagse en schoolreisjes). Willen jullie 

deze z.s.m. inleveren bij de groepsleerkracht? Alvast bedankt. 

Presentatie creatieve ateliers  

De laatste atelierronde zit er al weer op! We hebben o.a.  gekookt, gedanst, geleerd over cultureel erfgoed 

en zijn creatief bezig geweest met eierdozen. U bent van harte uitgenodigd om op vrijdagmiddag 1 juli het 

werk van onze kinderen te komen bewonderen tijdens de presentatiemiddag. U bent welkom v.a. 14.00 uur.  

Een aantal ateliergroepen hebben samen met het Stedelijk Orkest gewerkt aan een voorstelling die komen-

de zaterdag 25 juni te bewonderen is. We hopen natuurlijk dat alle kinderen in de betreffende workshops er 

zijn. Er is een dansgroep en een drum-/trompetgroep. Ouders zijn ook hier van harte welkom! Voor meer 

informatie: zie flyers in de bijlagen.  

Voor komend schooljaar zijn we aan het nadenken over ons creatief onderwijs. Cultuurcoördinator juf Bir-

gitte heeft de afgelopen periode gewerkt aan een mooi plan voor de komende jaren, wat gaan we doen en 

waarom? Hoe kunnen we ieder kind zijn of haar talent laten ontdekken en ontwikkelen? Ook komend jaar 

zullen alle kinderen kunnen genieten van een voorstelling in de Stadsgehoorzaal en een leuke workshop. De 

ateliers blijven we doen en we zijn aan het nadenken over een mooie invulling voor de groepen 1 t/m 4.  

We gaan ook van volgend schooljaar een creatief jaar maken!  

 

24 juni  Rapporten mee 

27/28/29 juni Oudergesprekken 

1 juli   Presentatie creatieve ateliers 

3 juli   Juf Monique jarig! 

4 juli   Generale repetitie musical groep 8 

5 juli   Musical groep 8 

12 juli  Afsluiting schooljaar met vossenjacht 

13 juli  Doordraaimoment voor groep 3/4/5 

13 juli  Inloopspreekuur van School Maatschappelijk Werk van 8.30-9.30 uur 

17 juli  Juf Maaike jarig 

18 juli  Zomervakantie t/m 26 augustus 

Organisatorische zaken 

Voor  

meer informatie: 

www.zwijsenschool.nl 

of volg ons op  

Facebook:  

‘Mgr. Zwijsenschool’  










