Nieuwsbrief
Oktober 2018
SPAART U MET ONS MEE ?

KINDERBOEKENWEEK

STUDIEDAGEN
De studiedagen voor het schooljaar 2018-2019 zijn:

Maandag 29 oktober
Maandag 07 januari
Vrijdag 15 februari
Maandag 18 maart
De leerlingen zijn deze dagen VRIJ!

Morgen start de Kinderboekenweek maar is ook de
Grote Wetenschapsdag! Morgenochtend zullen wij
dit “feestelijk” openen. Wat leuk is om te vertellen,
is dat onze burgemeester (donderdag 4 oktober)
komt voorlezen bij de kleuters.
Evenals andere jaren werkt José Prins van de
gelijknamige Markelose boekhandel mee aan de
Kinderboekenweek bij ons op school.
Op donderdag 4 oktober as. biedt zij de
mogelijkheid om een favoriet kinderboek te kopen,
in de hal van onze school.

PLASTIC SOUP
Obs de Zwaluw heeft afgelopen week gewerkt aan het project ‘Heel de Zwaluw peinst,
piekert en puft -zich suf- over het plastic probleem. Met grijpers en afvalzakken werd een
grote Zwaluw schoonmaak georganiseerd waarbij het afval op en rondom het schoolplein te
lijf werd gegaan. Maar daar bleef het natuurlijk niet bij. In alle groepen van kleuters tot aan
groep 8 werd er nagedacht over het plastic probleem. Zo werd uitgebreid aandacht
geschonken aan het scheiden van het afval thuis maar ook op school. Zo hebben de
leerlingen besloten om plastic doppen te gaan sparen en wordt aan iedereen gevraagd om
deze te verzamelen voor de school. Op veel verpakkingen en flessen zitten namelijk
plastic doppen. Wanneer deze door een sopje worden gehaald en in een zakje worden
verzameld kunnen ze vervolgens op De Zwaluw worden ingeleverd voor de KNGF
Geleidehond.
Zo wordt het afval gescheiden en het goede doel gesteund. Maar er is nog veel bedacht door
de leerlingen van Obs de Zwaluw. Zo gaan de groepen 4 tot en met 8 een oplossing
uitwerken van een van de problemen rondom het weggooien van plastic en zullen hiermee
deelnemen aan de Changemaker Challenge Junior.
Alle ideeën worden beoordeeld door een jury die uit alle inzendingen de beste ontwerpen zal
kiezen. Eind oktober krijgt de school bericht of één van de inzendingen van Obs de Zwaluw wordt
uitgenodigd om hun prototype in het echt te bouwen tijdens de finale op 10 november. Maar zover
is het nog lang niet……. De leerlingen van Obs de Zwaluw gaan eerst nog heel veel inspireren,
onderzoeken & bedenken, schetsen en presenteren.

Inloopspreekuur Salut en GGD jeugdgezondheidszorg
“Het lijkt of mijn kinderen altijd ruzie hebben. Hoe pak ik dat aan?”
“Hoe kan ik mijn kind helpen met zindelijk worden?”
“Iedere keer die grote mond als ik aan mijn dochter vraag of ze iets wil doen. Hoe moet ik daarmee
omgaan?”
“Mijn zoon komt ’s avonds steeds uit bed. Wat kunnen we er aan doen zodat hij gewoon gaat slapen?”
“Onze dochter vindt het lastig om aansluiting te vinden bij klasgenoten, hoe kan ik haar helpen?”
“Onze kinderen willen graag sporten of op een clubje, maar we kunnen dit niet betalen.”
“Wij gaan scheiden en we kunnen niet goed met elkaar overleggen over de kinderen.”
De jeugdverpleegkundige van GGD JGZ en de schoolmaatschappelijk werker van Salut hebben wekelijks
een inloopspreekuur binnen De Zwaluw. U kunt hier zonder afspraak gebruik van maken. U kunt bij ons
terecht voor tips en advies bij eenvoudige opvoedvragen zoals bijvoorbeeld slapen, eten, voeding, gedrag
en ontwikkeling.
Maar ook kan het gaan om problemen in de thuissituatie die invloed hebben op uw kind, problemen
binnen de school of omdat u ondersteuning in de thuissituatie nodig heeft.
Loop gerust bij ons binnen voor een luisterend oor en een deskundig advies.

Het inloopspreekuur is iedere eerste en derde woensdag van de maand van 08.00 – 09.30 uur.

BELANGRIJKE DATA:

3 oktober : start Kinderboekenweek
4 oktober : burgemeester komt voorlezen
bij groep 1-2
4 oktober : boekenverkoop Prins in de hal
20 oktober tot 28 oktober : herfstvakantie
29 oktober : studiedag, alle leerlingen vrij !

