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Dag allemaal, 

 

Wat fijn dat er zo veel ouders waren op de informatieavond! Deze weken waren ook de 

startgesprekken, het is erg prettig om jullie weer meer in de school te zien. 

 

Het is jullie vast niet ontgaan dat we aan het begin van het schooljaar al best wat zieke kin-

deren en leerkrachten hebben. Woensdag heb ik voor het eerst dit jaar geen inval kunnen 

vinden voor groep 4. Deze groep was thuis. Dat is ontzettend vervelend. Voor ouders, kin-

deren en ook voor ons.  

 

Helaas is het lerarentekort ook in onze regio een probleem en zal het vaker voorkomen dat 

er geen inval beschikbaar is. Ik merk dat het team heel flexibel is en bereid om zich in te 

zetten voor een oplossing. Jullie kunnen er vanuit gaan dat we echt ons best hebben ge-

daan voor we tot het besluit komen dat een groep die dag niet kan komen.  

 

Wanneer jullie vragen of opmerkingen hebben over een besluit over inval, kom dan gerust 

bij me binnen of stuur me een mail, zodat ik jullie kan bellen. Juist door met elkaar in ge-

sprek te blijven begrijpen we van elkaar waarom we kiezen en reageren zoals we doen. 

 

Ik wens jullie een goed weekend! 

 

Vriendelijke groet, 

Inger 

Even bijpraten…  



Natuurlijk doen we ook dit jaar weer mee aan de Kinderboekenweek. Dit jaar is het the-
ma 'Gi-Ga-Groen’. De kinderen zullen het thema gezamenlijk openen op woensdag 
5 oktober op het schoolplein. Iedereen is vanaf 8.20 uur van harte welkom om met ons 
mee te dansen en zingen (je mag groene kleding aantrekken deze dag).  Daarna zal iedere 
klas op eigen manier met de Kinderboekenweek aan de slag gaan.  Vindt u het leuk om te 
komen voorlezen in de klas? Dan bent u van harte welkom! Maak hiervoor een afspraak 
met de groepsleerkracht.  We wensen de kinderen veel leesplezier toe!  
 
Voorleeswedstrijd  
Van 5 tot en met 14 oktober is de Kinderboekenweek. De 
kinderen van groep 3 t/m 8 doen mee aan de voorleeswed-
strijd van de Mgr. Zwijsenschool. Hier starten we mee op 
vrijdag 7 oktober. De kinderen kunnen thuis een boek uit-
zoeken en deze vóór vrijdag meenemen naar school. Er mag 
ook een boek van school gebruikt worden. Op woens-
dag 12 oktober is de voorleesfinale van de 
Mgr. Zwijsenschool en zal bekend worden wie dit jaar onze 
voorleeskampioenen zijn!   
  
Boekenmarkt  
Dit jaar is op woensdag 12 oktober weer een boekenmarkt. Het principe is: kinderen ne-
men hun oude boeken (of strips) mee naar school om te verkopen en een kleedje om de 
boeken op te leggen. Iedereen kan tegen een kleine vergoeding van €0,50 boeken (of 
strips) (ver)kopen. Op deze manier kunnen kinderen makkelijk aan nieuwe boeken komen 
en krijgt het leesproces (en vooral het leesplezier) van kinderen een mooie impuls. Er mo-
gen ook boeken voor volwassenen worden verkocht, dus ook voor volwassenen is het in-
teressant om over de markt te lopen. Het is handig als er zoveel mogelijk betaald kan 
worden met muntjes van 50 cent of een euro, omdat we anders het wisselgeld moeilijk 
kunnen teruggeven. We hopen dit jaar op een gezellige boekenmarkt! U bent van harte 
welkom. 
 
Kosten: 1 boek = 0,50 cent 5 strips = 0,50 cent.  
 
Afsluiting 
Vrijdagmiddag 14 oktober zijn de presentaties van de ateliers van de bovenbouw. Ook zijn 
alle ouders welkom om in de school rond te lopen om te kijken wat wij tijdens de Kinder-
boekenweek hebben gemaakt/gedaan. 

 

KINDERBOEKENWEEK 



Drama 

Vorige week zijn de dramalessen gestart. In de periode tot de 

herfstvakantie geeft Ruth van Quintus les in de beide kleuter-

groepen. De kinderen hebben geleerd wat drama is en moch-

ten zelf al meespelen. Er zitten echte talentjes bij onze kleu-

ters! 

 

 

 

 

 

Gastles 

Woensdag heeft de moeder van Floor een gastles gegeven over dieren. Ze is bioloog en 

kon dus erg veel vertellen en laten zien. Het sloot ook nog eens perfect aan op het thema 

in groep 3, dieren!   

Het is voor de kinderen heel erg leuk als ouders een gastles geven over iets waar zij veel 

van weten. Hopelijk komen er nog meer ouders in de groepen iets vertellen of laten zien. 

Wees welkom! 

 

Onderwijsinhoudelijk... 



Organisatorische zaken 

Kalender 

Luizenpluizen 

In de vorige nieuwsbrief deed ik al een oproepje voor luizenpluizers. Er hebben zich nu 2 

extra ouders aangemeld. Dat is heel fijn! Het zou fijn zijn als er nog 2 ouders bij kunnen 

komen, zodat het werk wat meer gespreid kan worden. Zijn hier nog gegadigden voor? 

Deze ouders kijken na iedere vakantie of zij kunnen op de geplande dag. Aanmelden mag 

bij Inger, ai.jens@aves.nl. Of spreek me ‘s ochtends even aan bij de deur. Bedankt!   

 

Brandoefening 

Vrijdag hadden wij de brandoefening. Juf Samantha luidde om 11.00 

de bel. We waren binnen 5 minuten allemaal buiten, helemaal com-

pleet. We hebben geëvalueerd en gezien wat we nog beter en strak-

ker kunnen doen. Een geslaagde oefening dus! Dit schooljaar zullen 

we vaker (onaangekondigd) oefenen, om te zorgen dat we rustig en 

veilig naar buiten kunnen in geval van nood. 

 

 

27 september  MR-vergadering 

28 september  Juf Suzette jarig 

11 oktober  Vergadering leerlingenraad 

5-14 oktober  Kinderboekenweek 



 



 

 


