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VIP 3

30 mei OnderwijsSTAKING!
Alle collega’s van
OPO HvT staken deze
dag, dus ook de
Zwaluw blijft
gesloten.

Op donderdag 31 mei is VIP 3.
Iedere peuter mag deze ochtend
kennis komen maken met onze
school. In het speellokaal organiseert
Monique Scholten Nijntje gym voor
de peuters.
We starten om 11 uur. U bent van
harte welkom om er weer een
gezellige ochtend van te maken en
een kijkje te nemen in de Zwaluw.

Uitslag EINDTOETS
Super trots zijn wij op onze
leerlingen van groep 8. Na 3
dagen toetsen hebben zij
een prachtig resultaat
bereikt!
Ook dit jaar scoren wij weer
boven het landelijk
gemiddelde .

Musicalcadeau OR
Inbreng Medezeggenschapsraad
voor de tijdelijke huisvesting.
De MR van obs de Zwaluw heeft in een brief aandacht
gevraagd voor de tijdelijke huisvesting. Zij hebben hun
nadrukkelijke zorg uitgesproken over de voortgang en
veiligheid van onze leerlingen en team. Daarnaast heeft
de MR aangegeven dat de locatie veilig en goed
bereikbaar moet zijn, werkbaar moet zijn en een goed
klimaat moet hebben, waar de leerlingen en het team
met plezier naar school gaan. Wij bedanken onze MR
voor hun inzet en zijn blij dat we nu duidelijkheid hebben
over de tijdelijke locatie en dat onze voorkeur (de
Haverkamp) gerealiseerd wordt.

Elk jaar organiseert de Ouderraad
een verloting in de pauze van de
musical. Heeft u nog een cadeau
voor deze verloting dan mag u
deze inleveren bij de leerkracht
van uw kind!
Alvast bedankt !
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Computertypen
Helemaal jouw cursus!
In september 2018 starten wij met de cursus Computertypen.
De cursus is bedoeld voor leerlingen uit groepen 6, 7 en 8.
De kinderen die deze cursus volgen en met succes afsluiten krijgen
een diploma.
De cursus bestaat uit 12 lessen (incl. examen) van 60 minuten. Alle
aspecten komen aan bod.
Je leert o.a. blind typen, de computer bedienen en het verkrijgen van
typevaardigheid.
Het is een investering voor de toekomst. Er wordt tijdens de lessen
veel aandacht besteed aan persoonlijke begeleiding.
Voor meer informatie en inschrijven surf naar www.guldenloon.nl of
neem contact op:
Gulden Loon
Postbus 124
7000 AC DOETINCHEM
T. 0543-515639

info@guldenloon.nl
www.guldenloon.nl

Tennisweek
In plaats van de gymlessen van Meester Aat
zullen er in de week van 4 t/m 8 juni tennislessen
gegeven worden. De kinderen van de groepen 5
t/m 8 zullen met die fiets naar de tennisbaan
gaan en moeten dus hun fiets meenemen. De
groepen 3 & 4 gaan lopend naar de tennisbaan.
Het is handig om de kinderen oude
sportschoenen of tennisschoenen mee te laten
nemen. Het is namelijk een gravelbaan en dat is
moeilijk van je gymschoenen af te krijgen. Als
kinderen een eigen tennisracket hebben mag
deze uiteraard meegenomen worden.

Belangrijke data:
22-25 mei Avond4daagse
25 mei Schoolvoetbal groep 7-8
30 mei STAKING wel BSO
31 mei VIP 3
4 t/m 8 juni tennisweek
18 juni studiedag alle leerlingen vrij
20 juni ROEFELEN
21 juni afsluiting KIK groep 4-5
22 juni afsluiting KIK groep 6-7-8
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