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onderwijsdag
16 november organiseert
de OPO-HVT voor al het
onderwijzend personeel
een onderwijsdag. Deze
dag zijn alle kinderen vrij!
Jaarvergadering
15 november is weer de
jaarvergadering van de OR i.s.m.
de MR en het team.
Thema na de pauze …..
U ontvangt binnenkort een
uitnodiging!
Aanvang 19.30 uur

10 minuten gesprekken
Ook dit starten we de 1e 10
min. gesprekken weer over
het welbevinden van de
leerling en ouder(s).
U wordt binnenkort
uitgenodigd in de week van
27 november as.
Kind Is Koning

Vanaf a.s. vrijdag starten wij met de KIK middagen in de
bovenbouw! Dit houdt in dat de leerlingen van groep 6 t/m 8
aan de slag gaan met allerlei onderwerpen die het creatieve
in de leerlingen naar boven haalt. Van het thema optische
illusie tot striptekenen! De leerlingen mogen zich inschrijven
voor een workshop naar keuze. Op deze manier krijgen de
leerlingen de mogelijkheid om hun eigen talenten verder te
ontwikkelen! Tijdens de lessen gaan de leerlingen creatief
aan het werk. Elke leerling houdt de voortgang bij in een
portfolio. Dit zodat de zij de kunstwerken waar ze trots op
kunnen zijn kunnen verzamelen. Iedereen heeft 5 weken de
tijd voor het maken van hun eigen, unieke creatie. En in
week 6 mogen ouders/verzorgers, maar ook opa’s en oma’s
etc. het werk van de kinderen komen bewonderen!

Wij hebben er zin in!
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Dam-schaaksjoeltoernooi
Woensdag 15 november is
weer het dam-schaak en
sjoeltoernooi voor de groepen
6-7-8. Dit jaar is het toernooi
weer in “De Zwaluw”.
Het begint om ….. tot
ongeveer ….. uur

Even voorstellen….
Hallo allemaal!
Mijn naam is Arjen Sligman, ben 26 jaar en
woon in Markelo. Dit jaar mag ik mijn LIO
lopen in groep 7 van de Zwaluw. Ik zal tot
februari vier dagen in de week voor de klas
staan. In deze periode mag ik laten zien dat ik
klaar ben voor mijn diploma. Voor zowel de
leerlingen als voor mij zal er veel te leren zijn
de komende tijd!
Ik heb er ontzettend veel zin.

Gezonde school

Belangrijke data:








08-11 Schoolontbijt
10-11 Flessen inleveren St
Maarten
15-11 Schoolgruiten
15-11 jaarvergadering
15-11 dam-schaak-sjoeltoernooi
groep 6-7-8 Stokkum
16-11 onderwijsdag lln vrij !!
27 -11 in deze week 10 min
gesprek welbevinden

Vanaf woensdag 15 november start weer
schoolgruiten. Leerlingen krijgen dan op
woensdag, donderdag en vrijdag fruit op
school !!!
In dit kader doen we ook weer mee aan het
“nationaal Schoolontbijt” op woensdag 8
november. Het is belangrijk dat uw kind een
bord, beker en bestek bij zich heeft deze dag.
Eet smakelijk!!
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