Nieuwsbrief December 2017

Dinsdag 5 december komen Sint en zijn Pieten
weer bij ons op school.
Om 8.20 uur verwelkomen wij ze op het
bovenbouwplein en u bent van harte welkom
om daar bij aanwezig te zijn. In de hal vieren
de groepen 1-2-3-4 het Sinterklaasfeest en u
bent als ouders van deze groepen ook voor dit
deel natuurlijk uitgenodigd.
De groepen 5 -6-7-8 vieren het feest in hun
lokaal.
Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij !

Hesjes

Stakingsdag
12 december wordt er
mogelijk gestaakt door alle
scholen van onze stichting.
Wij houden u op de hoogte
via een brief van ons
bestuur.

Vervanging juf Rianne

Voor de veiligheid is het
dragen van een fietshesje
van belang. Leerlingen
kunnen op school een
hesje lenen.

Juf Rianne zal eind januari met
zwangerschapsverlof gaan.
De dagen van Rianne zullen vervangen worden
door juf Lieke.
Hierdoor krijgen we de volgende indeling:
Groep 1-2 A

Groep 1-2 B

Ma: Josien
Di: Josien
Woe: Josien
Do: Josien
Vrij: Gonda

Ma: Gonda
Di: Lieke
Woe: Lieke
Do: Lieke
Vrij: Lieke

Juf Lieke stond op woensdag in groep 7, deze dag zal
nu ingevuld worden door juf Anita.
Wij hebben ons uiterste best gedaan om de
vervanging met eigen mensen te realiseren en
stabiliteit te waarborgen.
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Even voorstellen :
Hallo allemaal,
Ik ben Lynn Groeneweg en ben 16 jaar oud en woon
in Markelo. Ik zit op school, op het ROC van Twente,
in Almelo. Daar volg ik de opleiding
onderwijsassistent en zit in leerjaar 1. In dit leerjaar
heb ik elke woensdag en donderdag stage. Dit doe ik
in groep 8a . Op de andere dagen ga ik zelf naar
school. Mijn opleiding duurt drie jaar. Na deze
opleiding zou ik graag door willen stromen naar
PABO. Dan ben ik niet alleen assistent maar mag ik
zelf lesgeven. In mijn vrije tijd speel ik volleybal, dans
ik en werk ik bij Grand Café de Kroon. Tussen school,
werk en sport ben ik ook nog bij mijn vrienden te
vinden.

Voedselbank actie
RTV OOST
Duizenden mensen in Overijssel leven
onder de armoedegrens, 1 op de 9
kinderen zit dagelijks met honger in de
klas.
Daarom steunen wij, Stichting OPOHVT,
de actie van RTV Oost.
Ook in de hal van onze school kunt u tot en
met vrijdag 8 december uw product(en)
inleveren.
Alvast bedankt namens
de voedselbank.
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Kerst
21 december vieren wij weer kerst op school.
Van 17.15 (inloop) tot 18.45 uur eten we samen met de
kinderen een “kerstdiner”
Vanaf 18.45 uur zijn ouders welkom in groep(en) van
hun kind(eren)
De juffen van de groepen 1 tot 4 zullen ouders vragen
om iets te maken (verdere informatie volgt) en de
groepen 5 tot 8 maken zelf hun kersthapjes !
De ouderraad benadert hulpouders om de school in
kerstsfeer te brengen.
Op vrijdag 22 december zijn de leerlingen om 12.00 uur
vrij.

DeMarkelo
wandel4daagse
Obs De Zwaluw Fokkerstraat 2a 7475 CC
tel:0547363365
Belangrijke data:





05-12 Sinterklaas
12-12 Stakingsdag (ovb)
Kinderopvang is open
21-12 kerstviering
22-12 alle leerlingen om 12 uur
vrij i.v.m. kerstvakantie.

De wandel4daagse is
komend jaar
georganiseerd van 22 t/m
25 mei 2018
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