Nieuwsbrief Februari 2018

HEEL DE
ZWALUW
SWINGT &
ZINGT

TROTS !!!
Afgelopen woensdag was
HEEL DE ZWALUW SWINGT & ZINGT.
Wat een succes !
Prachtige optredens van de leerlingen en een
overweldigde opkomst.
Ontzettend trots zijn wij op onze leerlingen en
ouders dat deze avond zo fantastisch is verlopen! De
avond is gefilmd, binnenkort sturen wij u een link om
de film te kunnen zien.
Om de foto’s te bekijken kunt u op de volgende link
klikken:

http://www.oypo.nl/7AEE30BAD4141C1A
Wij bedanken Marjan en Marian voor het maken van
deze prachtige foto’s!

Obs De Zwaluw Fokkerstraat 2a 7475 CC Markelo tel:0547363365
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OPROEP voor
OVERSTEEKCOöRDINATOR
Al jaren zorgen ouders van de Zwaluw dat de
kinderen in Markelo veilig naar onze school
kunnen. De organisatie hiervan ligt in handen
Miranda Hesselink. Omdat haar zoon over
anderhalf jaar de Zwaluw zal verlaten is zij op zoek
naar een nieuwe coördinator. De coördinator kan
volgend jaar meelopen om de overdracht goed te
laten verlopen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via
de mail met Miranda:
mirandahesselink@gmail.com
EINDGESPREKKEN
GROEP 8

ZAALVOETBALTOERNOOI
In de afgelopen periode hebben
Jens, Luuk en Mik in de +groep
gewerkt aan een opdracht om een
voetbaltoernooi te organiseren.
(ontwerpend leren)
En dit mogen zij uitvoeren !!!
21 februari organiseren zij voor de
groepen 6-7 & 8 een zaalvoetbal
toernooi in Sporthal de
Haverkamp.

13-15-19 & 21 februari zijn de
eindgesprekken voor de keuze voor
het voortgezet onderwijs. Heeft u
zich, als ouder(s) van groep 8, nog
niet ingeschreven dan kan dat via
de PARRO uitnodiging die u heeft
ontvangen van de leerkrachten van
groep 8.
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NIEUWBOUW DE ZWALUW
Aflopen week is het bouwbedrijf “de
Klaassengroep” gekozen om onze school te gaan
bouwen. Wij zijn blij met, en hebben veel
vertrouwen in, deze keuze en we gaan er samen
een fantastische school van maken. Wij zullen u
zoveel mogelijk op de hoogte houden van alle
ontwikkelingen. Natuurlijk zullen we u zo snel
mogelijk informeren over de tijdelijke voorziening.
Op dit moment zijn er gesprekken gaande om te
kijken waar in Markelo de tijdelijke voorziening
geplaatst wordt.

Belangrijke data:
05-02 ANWB Streetwise
21-02 Zaalvoetbaltoernooi 6-7&8
(Van 09.00 tot 12.00 uur)

22-02 Lijnbaltoernooi
(groep 6-7-8 Haverkamp 12.30 – 14.30 uur)

24-02 Voorjaarsvakantie
(vrijdag de 23e is geen studiedag !)

05-03 Studiedag
(leerlingen vrij)

