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Nieuwe school / tijdelijke huisvesting
Zoals u woensdag heeft vernomen, zijn wij
dinsdagavond geïnformeerd over het nieuwe
Kindcentrum. Een geslaagde avond met een mooi
resultaat. Natuurlijk zijn er ook vragen, die vooral
over de verkeerslogistiek gaan. Zowel de MR van
beide scholen als de schoolleiding besteden hier
aandacht aan in gesprekken met de gemeente en
overige deskundigen.
Ook hoorde u woensdag over de tijdelijke huisvesting
van obs de Zwaluw en een deel van de Kinderopvang
Hof van Twente in het voormalige pand van Countus.
Het gebouw wordt van binnen gestript en er worden
11 lokalen gemaakt en een (binnen) kleuterplein.
Buiten het gebouw zijn wij in gesprek met Proviel BV
om een goede speelplek te creëren. Onze MR is
hierover geïnformeerd en zodra er duidelijkheid is
over hoe en wat krijgt u dit direct te horen, evenals
de exacte verhuisdagen. Wij doen ons uiterste best
om er een “feestje” voor uw kind(eren) van te maken
tijdens het Countus verblijf. Er zal op gepaste wijze
afscheid worden genomen van het huidige pand.

Heel de Zwaluw
U heeft afgelopen maandag een mail ontvangen over
het LIO project Heel de Zwaluw…. De afsluiting is op
vrijdag 8 februari as. om 11.30 uur. Hierdoor verschuift
de afsluiting van de KiK bovenbouw naar woensdag 13
februari as. om 12.00 uur.
Lijnbaltoernooi 14-02
Donderdag 14 februari is het jaarlijkse lijnbaltoernooi.
Leerlingen van de groepen 6-7 en 8 doen mee. De
wedstrijden starten om 12.30 en het toernooi duurt
tot circa 14.30 uur. De leerlingen vertrekken vanuit de
sporthal rechtstreeks naar huis. ’s Avonds is de
jaarlijkse kinderdisco bij de Kroon.
Wandelvierdaagse Markelo
De jaarlijkse wandel4daagse is gepland op 2124 mei dit jaar. Inschrijving kan op school.
Nader bericht volgt.

Disco leerlingraad bij de Kroon
De disco wordt gehouden op donderdag 14 februari
bij De Kroon.
De leerlingraad heeft dit geregeld, hoe gaaf is dat!!
17.15 – 18.00 uur: groepen 1 t/m 4
18.30 – 19.30 uur: groepen 5 t/m 8.
Groepen 1 t/m 4 mogen verkleed komen.
Er komen prijsjes voor de mooist verklede kinderen
en voor de beste danser/danseres.
De kinderen van de leerlingenraad vormen de jury.
De kinderen van de groepen 1 t/ 4 mogen naar
binnen vanaf 17.10 en voor ouders staat de deur
open vanaf 17.50 uur, om een dansje mee te maken.
Voor de groepen 5 t/m 8 : Zij kunnen vanaf 18.25
uur naar binnen. Voor de ouders die de kinderen
ophalen staat de deur open om 19.15 uur. Om 19.30
uur sluit de disco voor iedereen!

Belangrijke data:
4-8 februari
6 februari

Heel de Zwaluw “terug naar vroeger…”
studiemiddag schoolplan team
ouderavond OR-MR-Team (zie bijlage)
7 februari
omwonenden Countus infoavond
13 februari
afsluiting KiK bovenbouw
14 februari
lijnbal / Kinderdisco de Kroon
15 februari
studiedag team, alle leerlingen VRIJ.
18-22 februari voorjaarsvakantie
25-26 februari rapportgesprekken
27 februari
rapport mee
13 maart
OPEN DAG
Ps wilt u niet voor uitritten parkeren rondom de school,
dit verzorgt veel overlast bij omwonenden!

