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Schoolfotograaf
KOCH komt
aanstaande maandag
9 april om de
jaarlijkse schoolfoto’s
te maken.
Koningsspelen
De Koningsspelen vinden dit jaar
plaats op vrijdag 20 april.

Musical

Groep 1 t/m 4 speelt deze ochtend in
en om de school.
Groep 5 t/m 8 gaat naar de
sportvelden van Sportclub Markelo
waar een voetbal/slagbaltoernooi zal
plaatsvinden. Verdere info volgt via
de groepsleerkracht.

De eindmusical van groep 8
zal dit jaar plaatsvinden op
11 (8a) & 12 (8b) juli in
zalencentrum de Haverkamp.
Verdere informatie volgt…

KIK 3 Afsluiting:
Vrijdag 13 april bent u van harte welkom
in de bovenbouw.
Het Zwaluwlaboratorium opent haar deuren,
de concertzaal is geopend,
zomerse sferen door de Spaanse taal,
tijdens de open KIK middag beleeft u het allemaal.
Het zou KIK-ken zijn wanneer u even komt kijken.
Dat kan van kwart voor twee tot kwart over twee.
Gezocht:
Voor een KIK- workshop in de laatste KIK periode zijn we
opzoek naar:
- tegels, borden, schoteltjes, kopjes en mokken
in allerlei soorten, kleuren en maten.
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Vanaf vandaag kunt u
genieten van de
nieuwe website!
Eventuele reacties
graag via de mail:
info@obsdezwaluw.nl

Tijdelijk huisvesting
Ondanks diverse overleggen en
vergadermomenten zijn wij nog niet
zeker over de tijdelijke huisvesting van
onze school waar en wanneer.
Zodra er zekerheden zijn delen wij dit
met u.
Op 19 april as. zal de MR en de directie
van school een gesprek hebben met de
Klaassen bouwgroep en de architect
inzake de nieuwbouw.
Omwonenden worden hierna
geïnformeerd.

4 Mei
Elk jaar helpen schoolkinderen
met de dodenherdenking op de
berg. Dit jaar is onze groep 8
aan de beurt. Er zal 1 leerling
een gedicht voorlezen en 2
leerlingen helpen met het
leggen van de krans.

Belangrijke data:

Buitenspeeldag
Op dinsdag 10 april is het
nationale buitenspeeldag.
Onze leerlingraad
organiseert voor elke groep
een buitenspeel-activiteit.
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06-09 geen gymlessen
09 Schoolfotograaf
17-18-19 eind CITO groep 8
20 april KoningSpelen
24-25-26 schoolkamp groep 7
27 april Koningsdag
27-4 t.m. 13-5 Meivakantie
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