nieuwsbrief
VIP kleuters
Vrijdag 2 november aanstaande organiseren wij
weer een VIP-ochtend (Very Important Peuter).
Heeft u of kent u een peuter? Dan is hij of zij
van harte uitgenodigd om morgen van 11.00
uur tot 12.00 uur de VIP ochtend te beleven.

Sinterklaasmarkt
Vrijdag 23 november organiseren wij een
Sinterklaasmarkt. Meer informatie volgt in een
speciale nieuwsbrief.

Schoolontbijt
Woensdag 7 november is weer het
Schoolontbijt. We gaan dus met z’n allen
gezellig ontbijten in de klas. Wilt u uw
kind(eren) een bord, bestek en beker
meegeven? Er staat dan een heerlijk
ontbijt voor de kinderen klaar!
Groep 5 is dit jaar uitgenodigd om samen
met de burgemeester, in het
gemeentehuis te ontbijten. De leerlingen
van groep 5 hoeven daarom geen bord,
bestek en beker mee te nemen. Nadere
informatie volgt via de groepsleerkracht.

Plus proeverij
De actie van de PLUS loopt nog steeds en wij
zijn ontzettend blij welk bedrag er op het
scherm staat. Wat het ook gaat worden… Dank
u wel voor alle ingeleverde en gescande
kaartjes! Om extra punten te verdienen,
mochten we een tegenprestatie bedenken.
Groep 8 zal zaterdag 10 november, van 10.00
uur tot 13.00 uur, een proeverij organiseren in
de Plusmarkt. Dus heeft u zin om iets lekkers te
proeven in de winkel, dan bent u van harte
welkom.

Opening plusmarkt

Welbevinden

Afgelopen dinsdag heeft
Henry Blankhorst van de
Plusmarkt zijn tweede
vestiging geopend in de
kleuterhal. De leerlingen
kunnen hier ‘net als in het
echt’ boodschappen doen,
afrekenen bij 2 echte kassa’s,
betalen en zelfs vakken
vullen…

28 en 29 november zijn de welbevinden
gesprekken. In de bijlage vindt u het
formulier dat u ter voorbereiding kunt
invullen. Wij zien graag het ingevulde
formulier terug tijdens het gesprek.
U kunt binnenkort inschrijven via Parro voor
deze gespreksmomenten.

Pleinpauzes
In de bovenbouw zijn de pauzes aangepast. Groep 5-6 gaat om 10.00 uur tot 10.15 uur naar buiten
en eet en drinkt daarna. Groep 7-8 eet en drinkt om 10.00 uur tot 10.15 uur en gaat daarna een
kwartier naar buiten. Dit geldt ook voor de middagpauze.

Schoolfruit
Ook dit jaar doet onze school weer mee aan schoolfruit. Op
woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de leerlingen gratis groente
en fruit uitgedeeld in de ochtendpauze. Het is ons wederom gelukt
om dit 21 weken aan te kunnen bieden. Schoolfruit is een project van
de Europese Unie en wordt grotendeels gesponsord. Vanaf 13
november start de levering bij ons op school.

Schrijver in klas
Elk jaar komt er een schrijver of schrijfster
in groep 5. Dit jaar is het Annet Jacobs. Zij
is bekend van de boekenseries: “Het
geheim van … en de verliefde juf…”
Zij vertelt hoe het is om schrijfster te zijn,
hoe je een boek schrijft en natuurlijk
mogen de kinderen vragen stellen! Op
maandag 5 november as. komt zij op
bezoek in beide groepen 5.

Lootjes trekken
Vanaf groep 5 trekken de kinderen lootjes
voor 5 december. Volgende week krijgen
de kinderen een lootje mee waar ze op
aan kunnen geven, wat ze graag van ‘Sint’
willen hebben. Dit moeten ze voor 17
november weer inleveren, zodat de
hulppieten genoeg tijd hebben om zoals
altijd weer prachtige surprises te maken!
Verdere informatie over het
Sinterklaasfeest op de Zwaluw (groep 1
t/m 4) volgt in een extra SINT nieuwsbrief.

Belangrijke data:
5 november : schrijver in de klas groep 5
5 november : inspectiebezoek
7 november: schoolontbijt
10 november: proeverij PLUS groep 8
17 november: OUD PAPIER
23 november: sinterklaasmarkt
28/29 november: welbevinden gesprekken

Voorstellen collega’s & stagiaires
Hallo allemaal!
Mijn naam is Rowin van der Moolen. Ik ben
23 jaar, 1e jaars deeltijdstudent aan de
PABO in Deventer en fanatiek voetballer bij
GFC in Goor. Ik loop vanaf half september
stage in groep 7. Ik heb het hier erg naar
mijn zin en het is een hele leuke en
enthousiaste groep. Graag zorg ik er met
mijn collega’s voor, dat de kinderen op een
leuke en leerzame manier in een veilige
leeromgeving les krijgen. Ik zal de komende
tijd, voor mijn stageopdrachten steeds
groepen kinderen uitnodigen om mij hierbij
te helpen.

Mijn naam is Paul Kuipers en ik ben 26 jaar
oud. Ik ben woonachtig in Deventer. Ik ben
op dit moment bezig met mijn LIO-stage in
groep 8 van de Zwaluw. Vanaf september
ben ik werkzaam in deze groep op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag. Daarnaast
doe ik voor mijn afstuderen onderzoek naar
de sociale veiligheid op het gebied van
sociale media op de Zwaluw. Naast het
lesgeven ben ik zeer actief bezig met sporten.
Ik heb altijd veel gevoetbald, maar een zware
blessure heeft hier helaas een einde aan
gemaakt. Ik werk nu aan een aantal avonden
in een sportschool. Hier combineer ik het
lesgeven met zelf trainen .
Ik hoop op een leuk half jaar samen
met mijn collega’s!

Hallo allemaal! Ik ben Adinda van Schaik
en ik ben de juf van groep 4.
Ik ben 26 jaar en dit jaar werk ik voor
het eerst op de Zwaluw.
Ik heb het hier erg naar mijn zin!
Naast het lesgeven vind ik het erg
leuk om creatief bezig te zijn.
Ik hoop er dit jaar een ontzettend gezellig
en leerzaam jaar van te maken!

Hallo allemaal,
Mijn naam is Kirsten Zandvoort en ik ben de
LIO-stagiaire van groep 1/2a. LIO staat voor
leerkracht in opleiding en is een afstudeerstage.
Ik hoop in februari klaar te zijn met mijn studie.
Ik ben 24 lentes jong en ik woon in Nijverdal.
Ik ben gek van talen en geniet er dan ook van
om de kleuters de Engelse taal (en natuurlijk nog veel meer) aan
te leren! Ik hoop er een ontzettend leuk en leerzaam half jaar
van te maken samen met de kinderen. Maar dat gaat vast en
zeker goed komen.
Liefs, juf Kirsten

Ik ben Cindy Tuenter, 22
jaar oud en ik kom uit
Hengelo. Sinds het begin
van dit jaar loop ik stage bij
de gezellige groep 5a. Ik zit
in het laatste jaar van mijn
opleiding en ik hoop op de
Zwaluw dan ook veel te
leren voor later. Ik ben graag
aan het tekenen, knutselen
of koken, met een goed
recept mag je dus altijd bij
mij langskomen. Ik hoop er
een leuk en leerzaam half
jaar van te maken!

