Nieuwsbrief September 2017

Groep 8
GEFELICITEERD!!!
met de 1e prijs
met jullie optochtwagen
!!!

Voor u ligt de allereerste nieuwsbrief van het schooljaar 2017-2018.
Veel leesplezier !

IN JE SAS
Gouden weken!!
Afgelopen schooljaar heeft het team de training “In je sas” gevolgd.
“In je sas” heeft als doel het klassenklimaat te optimaliseren en de sociale vaardigheden van de
kinderen te ontwikkelen. Dit schooljaar starten wij direct in de klassen met “In je sas”.
De eerste twee schoolweken noemen we de “gouden weken”, waarbij er gewerkt wordt aan o.a.
groepsbinding. (een goed gevoel in en met je klas)
Verder hanteren wij een aantal duidelijke schoolregels die bij een positief schoolklimaat horen. Deze
zijn samengesteld door het hele team. Dit houdt in dat voor iedereen dezelfde regels gelden.
Meer hierover op de infoavond.

MR vergaderdata.
INFORMATIEAVOND
De informatieavonden voor alle groepen zullen in de loop van
september plaatsvinden.
U zal via de groepsleerkracht op de hoogte gebracht worden
van de data.
De groepslijsten krijgt u deze week via de groepsleerkracht.
Ook ontvangt u binnenkort onze vernieuwde schoolgids.

De Medezeggenschapsraad
vergadert
komend school jaar op:
20-09 17-10 08-11
11-01 28-03 06-06

WELKOM
Dit jaar heten we Juf Danique Arends en Juf Diede Hofstee van
harte welkom in ons team!
Zij zullen zich binnenkort aan u voorstellen in de nieuwsbrief.
Zoals elk jaar stellen wij bij ons op school een aantal stageplekken beschikbaar voor
studenten. Arjen Sligman zal zijn LIO-stage lopen in groep 7, Naomi Essink is 2e jaars
pabostudent en staat in groep 3 en Nicky Hutten zal haar onderwijsassistentstage in groep
4b lopen. Wij wensen hun heel veel plezier en succes bij ons op school !
OUDERHULP
Ook dit jaar sturen we, bij de eerste nieuwsbrief, de ouderhulpbrief mee. Vindt u het leuk
om bij schoolactiviteiten te helpen? Op het formulier kunt u precies aangeven waarbij u wilt
helpen. Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de leerkracht van uw kind.
LUIZENZAKKEN & VULPENNEN
Wilt u een nieuwe luizenzak of vulpen dan kunt u deze op school aanschaffen.
De kosten voor de luizenzak zijn € 2.00 en voor de LAMI vulpen € 12.50.
GYMROOSTER (per 11-09-2017)
AAT
Maandag
Dinsdag

Donderdag

vrijdag

8.45-9.30
8.30-9.15
9.15-10.00
10.15-11.00
10.15-11.00
11.00-11.45
12.45-13.30
8.30-9.15
9.15-10.00
10.15-11.00
11.00-11.45
12.45-13.30
13.30-14.15

Zelf gym geven
6
7
5b
4a
8a
8b
7
8a
8b
6
5a
4b
3

8.45-9.30
8.45-9.30

5b
5a

Bij evt. problemen tijdens de gymles vragen wij u rechtstreeks contact op te nemen met
meester Aat in de sporthal. (363423) De groepsleerkracht is ook aanwezig bij de gym en
zwemles.

FRUITDAGEN
Afgelopen jaar hebben we meegedaan aan het FRUIT&GROENTE project
waar de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag fruit kregen op school.
Wij hopen dit jaar ook weer mee te mogen doen met Schoolgruiten.

In de Nieuwsbrief kunnen wij u melden of obs de Zwaluw weer kan deelnemen.
Graag willen wij deze dagen sowieso als fruitdagen blijven behouden
dus vragen wij u, uw kind, op WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG fruit mee te geven.
KAMP GROEP 8
Volgende week staat het kamp van groep 8 naar Ameland gepland!
Aanstaande dinsdag moeten de leerlingen om 9.45 uur bepakt en bezakt aanwezig zijn op
het bovenbouwplein.
Om 10.00 uur vertrekken ze dan naar Holwerd!
Vrijdag verwachten zij om 16.30 uur weer in Markelo te zijn. We houden jullie op de hoogte
via Facebook.

STAKEN
Wij zijn opgeroepen om 5 oktober te staken!
De kans dat wij hieraan mee gaan doen is zeer groot.
Houdt u er alvast rekening mee dat 5 oktober de kinderen mogelijk vrij zijn.

Obs De Zwaluw Fokkerstraat 2a 7475 CC Markelo tel:0547363365

e
Extra info KOV Hof van Twente
Peuterspeelgroep in onderbouw de Zwaluw
In verband met het nieuw te realiseren kinderdagverblijf in onze unit op het schoolplein,
waarbij de verbouwing bijna afgerond is, maakt één peuterspeelgroep met de start van het
nieuwe schooljaar gebruik van het BSO lokaal in de onderbouw van de Zwaluw. Door met
een peuterspeelgroep naast de kleutergroepen gesitueerd te zitten, zijn de lijntjes tussen de
pedagogisch medewerkster van de peuterspeelgroep en leerkrachten van groep 1 en 2 nóg
korter en kan er weer een stapje vooruit gezet worden in de verdere invulling aan het
concept van een Integraal Kindcentrum. Tijdens de eerste speeldag hebben de peuters een
kleine traktatie gegeven aan de kleuters, als dank voor het gebruik maken van het lokaal.
Deze werd enthousiast ontvangen!
Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen van ons kinderdagverblijf, neemt u dan contact op
met ons centrale kantoor, via info@kinderopvanghofvantwente.nl of bellen met 0547727020.

BSO 5 dagen per week geopend
Wist u dat onze BSO ondertussen 5 dagen in de week is geopend? Omdat de BSO zich in
school bevindt, is het voor kinderen een veilige en vertrouwde omgeving. De overstap van
school naar de BSO kan hierdoor makkelijk en soepel verlopen. Naast Naschoolse opvang
bieden we ook Voorschoolse opvang. Kinderen kunnen vanaf 7.30 uur komen en worden
door de pedagogisch medewerkster om 8.30 uur naar de klas gebracht. Mocht u
nieuwsgierig zijn naar ons lokaal of het BSO aanbod, loopt dan gerust even binnen. De
pedagogisch medewerkster vertelt u graag over de verschillende mogelijkheden die wij
kunnen bieden. Aanmelden kan via de website www.kinderopvanghofvantwente.nl en
verdere informatie kunt u opvragen via 0547-727020.
Met vriendelijke groet,
Tamara Klein Gebbink

