Nieuwsbrief Oktober

2017

Dierendag
Op dinsdag 3 oktober komt
Dogwise bij obs de Zwaluw in het
kader van dierendag. Dogwise leert
kinderen (groepen 3 en 4)
kennismaken en omgaan met
honden.

Kinderboekenweek
Woensdag 4 oktober start
de KinderBoekenWeek, met als thema: Gruwelijk Eng! U heeft
hier al informatie over ontvangen. Leerlingen mogen verkleed
naar school. De afsluiting is op vrijdag de 13e…. U krijgt nog een
uitnodiging!
Vrijdag 6 oktober verzorgt José Prins van boekhandel Prins
weer de jaarlijkse kinderboekenmarkt in onze school. Zij heeft
een kraampje in de hal en verkoopt hier boeken tussen 14.30
en 15.30 uur.

Chromebooks
Leerlingen van de groepen 6 en 7 werken vanaf 28 september
jl. grotendeels digitaal. De vulpen is dus ingeruild voor de pc.
Op een eigen chromebook (laptop) verwerken zij de lessen
Rekenen, Taal en Spelling, i.p.v. in een schrift. Er is bewust
gekozen voor deze wijze van werken, aangezien de leerlingen
met exact dezelfde (voor hen bekende en doordachte)
methoden kunnen blijven werken als hiervoor. Voor taal is
voor een nieuwe methode gekozen, voor de hele school, te
weten Taal Actief 4, zij vervangt Taal Actief 3.
U begrijpt dat het om een enorme onderwijsinnovatie en
investering gaat voor de school. De opstart was wat lastig,
gezien de randvoorwaarden en de wifi niet optimaal waren in
het gebouw. Het werkt nu en we nodigen u in de loop van
het schooljaar uit om de vorderingen te bekijken van uw
kind(eren). Het is niet zo dat deze leerlingen tijdens de lessen
niet meer schrijven.
Wij zijn reuze blij en trots dat de leerlingen en teamleden zo
enthousiast zijn.
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Staking
Donderdag 5 oktober staakt het
onderwijspersoneel van team
obs de Zwaluw. Dit betekent
dat de school deze dag gesloten
is voor onderwijs. De BSO is wel
geopend.

De BSO stuurde ons:

Het zwembad stuurde ons:

Beste ouders van Obs de Zwaluw,
Zoals u hebt gehoord, is donderdag 5 oktober de landelijke
stakingsdag in het primair onderwijs. Leerkrachten van de
Zwaluw doen hier ook aan mee, wat betekent dat school deze
dag gesloten is. We begrijpen dat er ouders zijn die hierdoor
extra opvang nodig hebben. Ook ouders die nog niet bekend
zijn bij onze BSO, kunnen hier gebruik van maken. Wij zullen
deze dag, afhankelijk van het kinderaantal, een passend
activiteitenaanbod bieden. Indien u van deze extra opvang
gebruik wilt maken, kunt u een mail sturen naar:
info@kinderopvanghofvantwente.nlWe willen u vragen uw
kind uiterlijk 4 oktober voor 12.00 uur aan te melden, zodat wij
onze planning en activiteiten hierop kunnen aanpassen. Ik
hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u
nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met ons
kantoor via 0547-727020.

5 oktober zijn de kinderen doorlopend
welkom van 11.00 uur tot 15.30 uur!
Van 13.00 tot 15.30 gaat de loopmat erin
en het speelmateriaal.
Om het extra aantrekkelijk te maken is het
1 + 1 gratis. Dus voor elk betalend kind (los
bad of banenkaart), mag er 1 gratis mee.

Studiedag
Op vrijdag 20 oktober as. is de eerste
onderwijsdag, de leerlingen zijn deze
dag vrij. Hierna is de herfstvakantie van
23 tot en met 27 oktober.

Schoolgruiten
Ook dit jaar doet onze school mee aan de
Schoolgruiten. Op woensdag, donderdag en
vrijdag krijgen de leerlingen gratis groente
of fruit uitgedeeld in de ochtendpauze. Het
is ons wederom gelukt om voor 21 weken
dit te kunnen aanbieden. Schoolgruiten is
een project vanuit de Europese Unie en
wordt grotendeels gesponsord. Vanaf
medio november start de levering aan onze
school.
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