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Beste ouders en verzorgers, 

 

Wat zijn de weken voorbij gevlogen! Wij kijken terug 

op fijne weken in de groepen. Er is uitgebreid de tijd 

genomen elkaar te leren kennen en er wordt ook hard 

gewerkt. We sluiten deze periode feestelijk af met de 

Kinderboekenweek.  

 

In deze nieuwsbrief staan veel berichten van de kin-

deren zelf. Ook vinden jullie een bericht over juf Su-

zette.  

 

Ik wens jullie allemaal een heel fijne herfstvakantie.  

 

Met vriendelijke groet, 

Inger 

Juf Suzette 

 

De afgelopen weken heeft juf Suzette minder voor de groep gestaan. Zij is overbelast en 

doet het daarom rustiger aan op school. We zijn blij dat ze niet helemaal weg is, maar op 

maandag en dinsdag les geeft. Dat blijft ook na de herfstvakantie zo. Er zal een nieuwe juf 

haar vervangen op woensdag t/m vrijdag. Dit is juf Tamara en zij stelt zich verderop in de 

nieuwsbrief aan jullie voor. Juf Birgitte heeft de afgelopen weken voor groep 1/2b gestaan 

en we zijn erg blij met haar flexibiliteit en inzet! Ze zal in die periode niet voor groep 1/2b 

staan. Hier hebben we voor gekozen, omdat 3 verschillende leerkrachten erg veel wisse-

ling is voor kleuters.  

Even bijpraten…  

Vanuit het team 

Aanmelden broertjes en zusjes 

Wanneer je thuis kinderen hebt 

die straks ook bij ons op school 

komen, wil je dan een mailtje stu-

ren met de geboortedatum en 

naam? Zo kunnen we  goed in de 

gaten houden hoeveel kinderen 

er nog instromen. Bedankt! 

Kim Heerschop (IB) 

k.heerschop@aves.nl   



Op het plein merken we dat jullie erg meeleven met ons. Dat doet goed!  

 

Dus in het kort: Na de herfstvakantie staat juf Suzette op maandag en dinsdag voor groep 

1/2b. Juf Tamara geeft vanaf donderdag 26 oktober de andere dagen les. We houden er 

rekening mee dat dit zeker tot de kerstvakantie zo blijft. De eerste woensdag had juf Ta-

mara al andere verplichtingen en komt invalster juf Marlies. Welkom Tamara! 

 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Er staan dit schooljaar weer leuke activiteiten gepland. Om deze activiteiten te kunnen 

uitvoeren vragen wij ook dit jaar weer een vrijwillige ouderbijdrage. Ondanks de inflatie 

hebben wij de vrijwillige ouderbijdrage nog niet hoeven te verhogen en bedraagt deze 

nog steeds €15,-  per leerling. 

Vandaag hebben de kinderen een brief mee naar huis gekregen met daarop de benodig-

de gegevens. 

 

 

Oproep vanuit de AC 

Voor het komende schooljaar zijn wij opzoek naar nieuwe leden voor de AC! Vind jij het 

leuk om creatief mee te denken aan het ontstaan van activiteiten, de helpende hand te 

bieden bij de organisatie en uitvoering van activiteiten? Meld je dan nu aan door een e-

mail te sturen naar aczwijsenschool@gmail.com. 

  
Hartelijke groeten, 
  
De AC 

 

Boekenmarkt 

Er is flink gehandeld op de boekenmarkt van 

afgelopen woensdag. Leuk dat jullie er weer 

met zo velen bij waren! Hopelijk zet het de 

kinderen in de vakantie lekker aan het lezen. 
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Juf Tamara 

 

Hallo! Mijn naam is Tamara van der Meer, na de 

herfstvakantie kom ik een tijdje juf zijn bij de kleu-

tergroep. Ik kijk er naar uit alle kinderen, collega's 

en ouders te ontmoeten. Voor mij staat een veilige 

en prettige omgeving voorop in de klas, ik besteed 

daarom ook graag veel aandacht aan verbinden 

met elkaar; samen in de kring zitten, naar 

elkaar luisteren, samen muziek maken en bewe-

gen. Want leren doe je niet alleen met je hoofd! 

 

Thuis ben ik in het bos, ik woon sinds 2 jaar in een 

heerlijk huisje tussen de bomen met de vogels, de eekhoorntjes, mijn man en onze hond 

Marley. We hebben samen 2 zoons die inmiddels hun eigen gang gaan. Ik zit het liefst met 

een goed boek en af en toe een leuke film bij de houtkachel en wandel als het even kan 

uren in het bos. Van muziek maken, muziek luisteren, dansen, yoga, samen zijn, lekker ko-

ken en eten word ik erg blij. Ik neem dit ook graag mee in de klas. 

 

Ik sta altijd open voor vragen of gewoon een leuk gesprek, Voor nu een fijne herfstvakan-

tie gewenst en tot na de vakantie!  

 

Groep 6 

Hoi, in de klas hebben we gewerkt over LAPBOOK. Je leert dan ook dingen over andere 

lansen. Je leert informatie over een land, maar ook nieuwe dieren leer je kennen. Ik heb 

een coyote gekozen. Het is een soort wolf, maar dan veel kleiner, net als een hond. Maak 

er thuis ook één! Het is heel leuk en informatief. 

Groetjes Tess uit groep 6 

Vanuit de groepen 



Leerlingenraad 

 

Hey! Wij zijn de leerlingenraad van de Mgr. 

Zwijsenschool 2022/2023. Misschien zullen 

jullie je afvragen wat wij willen en doen. Wij 

gaan de school nog iets beter en leuker ma-

ken.  

Wij hopen dat jullie blij zijn met de leerlin-

genraad en jullie eigen ideeën met ons willen 

delen. Dan kunnen wij jullie ideeën delen in 

onze vergaderingen. Dat kan in de stembus-

sen. Die komen op de gang te staan. Of 

spreek ons gewoon even aan! 

 

Groetjes Dyon, Dani, Feline, Quirijn, Haike, 

Isa, Jesse en Jannick 

 

Groep 8 

We hebben de eerste 7 weken al veel geleerd 

met rekenen, taal, spelling en alle andere 

vakken.  

Rekenen: met rekenen leren we in groep 8 

meerdere manieren om ingewikkelde som-

men uit te rekenen. We mogen dan een ma-

nier kiezen die we zelf het beste kunnen.   

Spelling: met spelling hebben we geleerd wat 

een meewerkend voorwerp is: een zinsdeel 

waar je aan of voor voor kunt zetten.  

Taal: met taal hebben we het over China ge-

had het was wel interessant want we moes-

ten een reisfolder over China maken van wat 

je allemaal kan doen in China en hoelang het vliegen is en je mocht op google translate 

om Chinees te schrijven en dan leer je eigenlijk taal en Chinees tegelijkertijd.   

 



En helemaal nieuw in groep 8 is de Grej of the day. Twee keer in de week krijgen we een 
raadsel die we op moeten lossen. In de klas krijgen we dan een powerpoint met allemaal 
leuke zinvolle weetjes. Daarna komt er weer een kaartje op de wereldkaart, deze is inmid-
dels al goed gevuld.  
Tijdens de Kinderboekenweek hebben we gewerkt /veel gelezen over Antarctica dit hele 
project hebben we afgesloten met een grandioos gave Vlog. We waren allemaal kleine 
Freek Vonkjes.   
We hebben zin in vakantie, maar ook weer zin om te beginnen.   
Groetjes Ilse en Romy 
 
 
Groep 3 
In groep 3 is de klas aan het 
dichten geslagen! Rechts zien 
jullie het gedicht van Philei-
ne. 
 
 
 

 

 

 

 

17 oktober  Juf Birgitte jarig 

24 oktober  Weer naar school! 

4 november  Start ateliers 5 t/m 8 

9 november  Inloopspreekuur schoolmaatschappelijk werk 8.30—9.30 

15 november  Vergadering leerlingenraad 

Kalender 



 

 


