Nieuwsbrief juli 2018
Einde oversteek met klaar-overs aan de Rijssenseweg

Een aantal jaren geleden zijn ouders gestart om
de oversteek van de kinderen van de Esch veiliger te maken.
Ondanks herhaalde oproepen voor nieuwe vrijwilligers, die
het oversteekteam willen versterken, is het niet gelukt om
voldoende mensen bij elkaar te krijgen.
Dit heeft als gevolg dat, met ingang van volgend schooljaar,
het zebrapad aan de Rijssenseweg niet meer bemand zal
worden door de klaar-overs.
Het initiatief van ouders van de wijk de Esch, van zowel obs de Zwaluw als de Welp, stopt
hiermee.
Met vriendelijke groet, Miranda Hesselink (organisatie oversteek de Esch)
Wenochtend nieuwe kleuters
Op dinsdag 10 juli as. komen de nieuwe kleuters, die in en net na de zomervakantie 4 jaar worden,
even wennen in de Zwaluw. Van 11 tot 12 uur komen zij een kijkje nemen in de kleutergroep bij de
juf van komend schooljaar.
10 minuten gesprek
Woensdag 11 juli as. krijgen alle leerlingen hun rapport mee. Vanaf maandag 2 juli as. kunt u
benaderd worden door de groepsleerkracht om een afspraak te maken om de laatste resultaten te
bespreken. Indien u zelf behoefte heeft aan een afrondend gesprek, kunt u dit aangeven in een
uitnodiging via de Parro-app. De groepsleerkrachten zetten deze vanaf woensdag 4 juli uit in de
Parro-app. De gesprekken vinden plaats in de week van 16 juli.
Musical groepen 8
Op woensdag 11 juli kijken de leerlingen de musical van groep 8a in de Haverkamp, tussen 10 en 12
uur. ’s Avonds zijn ouders en familieleden van deze groep uitgenodigd voor de musical, de zaal is
open vanaf 19.05 uur. De musical start om 19.30 uur.
Op donderdag 12 juli kijken de leerlingen naar de musical van groep 8b in de Haverkamp, ook tussen
10 en 12 uur. ’s Avonds zijn ouders en familieleden van deze groep uitgenodigd voor de musical, de
zaal is open vanaf 19.05 uur. De musical start om 19.30 uur.
Op vrijdag 13 juli as. nemen de leerlingen van beide groepen 8 afscheid van hun basisschooltijd. Zij
zullen tussen 11 en 12 uur de school verlaten. Ouders die willen kijken kunnen dit vanaf 11 uur doen
aan de Prinses Irenestraat.

Doordraai-moment

Op maandag 16 juli draaien alle leerlingen door naar
hun nieuwe groep. Zij maken deze middag van 13.30 tot 14.00
uur kennis met de leerstof van hun nieuwe groep en
de leerkracht(en) van komend schooljaar.
Playbackshow

Donderdag 19 juli organiseert de leerlingraad de jaarlijkse
Playbackshow. Alle groepen verzorgen op het onderbouwplein
een optreden. De leerlingraad is de jury! U bent allen uitgenodigd
om te komen kijken en luisteren vanaf 13.30 uur.
Alvast veel plezier.
Formatie 2018-2019
Eind van dit schooljaar nemen wij afscheid van een aantal collega’s. Liesbeth Bloemerts gaat
verhuizen naar het westen van het land en heeft daar een nieuwe baan. Jacky Eggenkamp gaat naar
obs de Wiekslag. Jeannet Penninkhof, Wim Tuller en Gonda Plas gaan werken in de nieuw te starten
“vervangers-A-poule”. Deze ervaren leerkrachten worden ingezet bij kort durende vervangingen op
verschillende scholen. Wij wensen iedereen veel plezier toe met deze nieuwe uitdaging.
Hierdoor komen ook “nieuwe” leerkrachten naar obs de Zwaluw. Zij zullen zich voorstellen in de
komende nieuwsbrieven. Het gaat om; Adinda van Schaik, Rutger Wissink, Danique Arends, Lieke
Stege en Diede Hofstee. Ook zal Arjen Sligman naast José Nijhof actief blijven. De groepen a blijven
groep a en de groepen b blijven groep b.
In de bijlage ziet u welke leerkracht welke groep gaat draaien het komend schooljaar.
Zomervakantie
Op vrijdag 20 juli start de zomervakantie vanaf 12.00 uur. Op maandag 3 september starten we weer
vanaf 08.30 uur.

