nieuwsbrief
1e prijs optocht
Groep 8 heeft de 1e prijs in de Markelose optocht
gewonnen bij de vrije wagens, van harte gefeliciteerd!

WELKOM

INFORMATIEAVOND
De informatieavonden voor alle groepen
zullen in de loop van september
plaatsvinden.
U wordt via de groepsleerkracht op de
hoogte gebracht van de exacte datum.
De groepslijsten krijgt u deze week via de
groepsleerkracht.
Op de website ziet u de nieuwe schoolgids.
OUDERHULP
Vindt u het leuk om bij schoolactiviteiten te helpen?
U kunt zich opgeven via de ouderhulp-brief tijdens of
na de informatieavond. Op het formulier kunt u
precies aangeven waarbij u wilt helpen. Het ingevulde
formulier kunt u dan inleveren bij de leerkracht.

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

met Schoolfruit. 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.

Dit jaar heten we Juf Adinda van Schaik, juf
Lieke Stege en meester Arjen Sligman 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. Kirsten Zandvoort is de LIO*-er in
groep 1-2a, Paul Kuipers zal zijn LIO*-stage
inzetten in groep 8 en Cindy Tuenter is de LIO*er in groep 5a. LIO*-stage is de laatste stage
van een startend leerkracht voor de periode
van een half schooljaar, voor 4 dagen per week.
(m.u.v. woensdag)(*Leerkracht In Opleiding)
Daarnaast is de Zwaluw opleidingsschool van
de PABO Saxion Deventer en kunnen er
mogelijk nog enkele stagiaires geplaatst
worden in de loop van het schooljaar. De
stagiaires worden begeleid door onze eigen
opleiders in de school, juf Carli en juf Marjolein.
De stagiaires zullen zich ook binnenkort
voorstellen in een extra Nieuwsbrief. Tenslotte
zal Ilse Struik stage lopen als onderwijsassistent
in groep 3 gedurende het hele schooljaar op
maandag en dinsdag.
Wij wensen hen heel veel plezier en succes bij
ons op school!

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 03-09-2018)
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

groepsleerkracht geeft gym
6a
5a
6b
7
8
6a
6b
8
7
5b
5a
4
3

12.45-13.30 #
13.30-14.15 *

5b
3 of 4

Bij evt. problemen tijdens de gymles vragen wij u rechtstreeks contact op te nemen met meester Aat
Aanstoot in de sporthal. (363423) Onze groepsleerkracht is ook aanwezig bij de gymles en zwemles.
#In groep 5 verzorgt de groepsleerkracht een half jaar zelf één gymles per week, dus het eerste half
jaar is dit groep 5b en het tweede half jaar groep 5a.
*In de even week zwemt groep 4 en in de oneven week groep 3. Wanneer de groep niet zwemt;
hebben zij een extra gymles op dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 14.15. U kunt uw kind ophalen bij
Sporthal de Haverkamp vanaf 14.30 uur.

SPONSORACTIE PLUSMARKT
KAMP GROEP 8
Volgende week staat het kamp van groep 8
naar Ameland gepland!
Dinsdag 11 september as. moeten de
leerlingen om 09.15 uur bepakt en bezakt
aanwezig zijn op het bovenbouwplein.
Om 09.30 uur vertrekken ze naar Holwerd!
Vrijdag 14 september verwachten zij rond
16.30 uur weer in Markelo te zijn. De
leerkrachten houden u op de hoogte via de
Facebook-pagina.
Ook zullen zij hier de definitieve eindtijd
melden wanneer ze terug zijn in Markelo. Dit
i.v.m. overtocht en mogelijke files onderweg.
Het lijkt erop dat het prima weer wordt dus
dat wordt genieten.
Verdere info volgt via de groepsleerkrachten.

Binnenkort start er een sponsoractie
bij Plusmarkt Blankhorst. Wij, obs de
Zwaluw, zijn één van de deelnemers,
die gesponsord kunnen worden. Wij
hopen op uw support!
U hoort z.s.m. meer over deze actie.

