nieuwsbrief

Woensdag 5 december komen Sint en zijn
Pieten weer naar de Zwaluw.
Om 8.25 uur verwelkomen wij ze op het
bovenbouwplein en u bent van harte
welkom om daar bij aanwezig te zijn.
In de hal vieren de groepen 1-2-3-4
aansluitend het Sinterklaasfeest en u
bent als ouders van deze groepen ook
voor dit deel uitgenodigd.
De groepen 5-6-7-8 vieren het feest in
hun lokaal.
Alle leerlingen zijn (gewoon) om 12.30
vrij !!!

OPO HvT directeur-bestuurder (zie bijlage)

In de bijlage vindt u een brief van OPO Hvt over
onze directeur-bestuurder Jasper Kok. Per 0112-2018 is hij benoemd als opvolger van de
heren Robert Geerdink en Bert van den Berg.
Zij gaan met pensioen in 2019-2020.

Kerstvakantie
De Kerstvakantie start vrijdag 21 december as. om
12 uur voor ALLE leerlingen. Op dinsdag 08 januari
starten de leerlingen weer. Het team heeft
maandag 07 januari een studie inzake het nieuwe
schoolplan en schoolontwikkeling. Tevens wordt er
deze dag opgeruimd ter voorbereiding van de
aanstaande verhuizing.

Nog niet verhuizen
In de komende Kerstvakantie wordt er nog niet
verhuisd. De begroting van de gemeente is
goedgekeurd voor het IKC, dat betekent dat de
benodigde € 1.6 miljoen extra gegarandeerd is. De
tijdelijke huisvesting valt echter duurder uit en
hierover opent de gemeente nieuwe
onderhandelingen. Wij houden u op de hoogte,
wanneer er daadwerkelijk definitieve informatie
beschikbaar is. In de media verschijnen berichten
over sloop en start bouw rond mei 2019. Hierover
is tot vandaag geen definitief besluit genomen.
Vanuit de betrokken besturen worden wij
geïnformeerd en deze informatie delen wij met u.

Voedselbank
Evenals vorige jaren doet onze St. OPO HvT
mee met de voedselbank-actie van RTV Oost.
Vanaf maandag 10 december as. kunt u
producten inleveren in de daar voor
bestemde kratten in alle OPO Hvt-scholen.
In de hal van onze school worden de
levensmiddelen verzameld tot en met vrijdag
14 december. Alvast bedankt voor uw hulp,
mede namens de voedselbank.

Donderdag de 20 december vieren we Kerstfeest op de Zwaluw.
Ook dit jaar is gekozen om gezellig met de kinderen te eten in de klas.
De OR stelt 2 euro per kind beschikbaar om allerlei hapjes te maken, die
samen het kerstbuffet vormen. Hieronder kunt u lezen hoe dit in de
onderbouw en bovenbouw gaat.
Om 17.15 is er inloop, de avond begint om 17.30 tot 18.45. Hierna kunnen
de ouders naar binnen om de sfeer te proeven in de groep van uw kind.
Het Zwaluwkoor zingt na afloop op het bovenbouwplein.

Kerst in de onderbouw
(groep 1 t/m 4)

Kerst in de bovenbouw
(groep 5 t/m 8)

De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4
vragen ouders om de kersthapjes te
maken voor de klas. Zij zullen u vragen (via
de mail/parro) wie voor welk hapje zorgt.
Er is 2 euro beschikbaar per kind. Ouders
kunnen dit bedrag van te voren krijgen of
achteraf terugkrijgen .
U brengt uw kind om 17.15 uur naar
school, zodat we om half 6 kunnen eten.
Om 18.45 uur bent u van harte welkom
om de versierde klas te bekijken en
natuurlijk uw kind op te halen.

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 maken
hun kersthapjes zelf.
In de klas wordt door de kinderen zelf een
lijst gemaakt met hapjes die zij lekker
vinden.
De leerkracht maakt groepjes en de
kinderen krijgen het geld mee. De leerlingen
doen dus zelf (vaak met behulp van ouders)
boodschappen en maken thuis hun hapje.
Alle hapjes bij elkaar vormen het
kerstbuffet van de klas. Om 18.45 uur bent
u van harte welkom om de versierde klas te
bekijken en natuurlijk uw kind op te halen.

Belangrijke data:
05 december: Sinterklaasfeest
07 december: School versieren kerstsfeer
20 december: Kerstfeest
21 december: Opruimen Kerstversiering
12.00 Kerstvakantie
07 januari:
08 januari:

Studiedag, leerlingen VRIJ!
Start school (dinsdag)

Voorstellen collega’s & stagiaires
Aat Aanstoot; Vakleerkracht LO
Na 5 jaar vakleerkracht aan het Voortgezet Onderwijs te zijn geweest, ben ik in 1992 aangesteld als
gymleraar bij de gemeente Markelo, later de Hof van Twente. Ik geef hier in Markelo aan alle 5
basisscholen les.
Mochten er kinderen zijn die een bepaalde beperking hebben, dan zou ik hier graag vooraf van op de
hoogte gesteld willen worden. Te vaak kom ik er na een aantal jaren pas achter dat een kind astmatisch is,
of komt het zelfs voor dat ik dan pas te horen krijg dat een kind maar met één oog kan zien. Hier kan ik
dan in mijn lessen rekening mee houden.
Wanneer kinderen niet met de lessen mee mogen doen zou ik hierover graag een briefje willen ontvangen
en kunnen we misschien bij een kleine blessure overleggen wat een kind bij bepaalde activiteiten wel of
niet mee kan doen. Doet een kind weer mee met trainingen en wedstrijden van een vereniging, gaan we er
vanuit dat dit ook het geval zal zijn bij de gymlessen op school.
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, ik ben overdag, tijdens de schooluren m.u.v. de woensdag,
telefonisch bereikbaar in de sporthal (0547 363423), of via mijn e-mail adres; aataanstoot@gmail.com.

