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Beste ouders en verzorgers, 

 

Het is zover, het einde van 2022. Ik wens jullie een heerlijke vakantie, prettige kerstdagen 

en een geweldig 2023. Ik hoop dat jullie allemaal kunnen genieten van een welverdiende 

pauze.  

 

Voor mij was dit een bijzonder jaar, omdat ik gestart ben bij jullie op school. De eerste 

maanden zijn inmiddels voorbij en ik kan terugkijken op een goede start. Ik heb de meeste 

ouders ontmoet en kijk uit naar een fijne tijd op de Mgr. Zwijsenschool.  

 

Wat we gaan doen in die tijd, dat bepalen we samen. De afgelopen weken heb ik het team, 

ouders én kinderen gesproken over hun dromen en ambities voor onze school. Het was 

bijzonder te zien dat we het eigenlijk allemaal behoorlijk eens zijn over wat goed gaat en 

wat beter kan! Ik houd jullie in de nieuwsbrieven op de hoogte van de ontwikkeling van 

het schoolplan. 

 

Nu eerst vakantie. Wij zien elkaar weer in januari. Tot dan! 

 

Met vriendelijke groet, 

Inger  

 

Even bijpraten…  



Luizencontrole 

 

Woensdag 11 januari, de woensdag na de vakantie, zal er weer luizencontrole plaatsvin-

den. Dat doen we alleen als er genoeg aanmeldingen vanuit ouders zijn. Per groep hebben 

we 2 ouders nodig die gelijk aan het begin van de dag even kunnen helpen met een klas. 

Er is een aantal moeders dat dit vaker doet om te begeleiden en eventueel uit te leggen 

hoe de luizencontrole werkt. 

 

Aanmelden kan tot maandag 9 januari. Dan inventariseer is of er genoeg aanmeldingen 

zijn om de luizencontrole door te laten gaan. 

 

Beterschap! 

 

De afgelopen week waren er heel veel kinderen en leerkrachten (bijna) ziek. Van harte be-

terschap allemaal! Hopelijk knap iedereen lekker op in de vakantie en kunnen jullie snel 

weer met volle energie genieten van de feestdagen. 

 

9 januari  Weer naar school 

17 januari Vergadering leerlingenraad 

17 januari Vergadering MR 

20 januari Start ateliers 5 t/m 8 

 

En verder... 

Kalender 



 

 



 

 



 

 



 


