nieuwsbrief
FLESSENACTIE
Femke Kömmelt zamelt dit jaar lege flessen in voor
“haar” goede doel; Kans voor een Kind, voor Hidde.
Een super-doel om aan mee te mogen werken, dus
we hopen voor Femke dat zij op vrijdag 7 juni as. een
enorme hoeveelheid flessen kan ontvangen van alle
Zwaluw-gangers.
Het team gaat ook sparen en hierbij een oproep aan
u allen om in de week van 3 tot 7 juni lege flessen in
te leveren op onze school. (in pand Countus)
Op vrijdag 7 juni overhandigen wij Femke, in overleg
met haar ouders, de lege flessen.

COUNTUS
Er wordt hard gewerkt door ROUWELER
Installaties en KLAASSEN bouwgroep in het pand
Countus. (zie foto’s hiernaast)
De start op 3 juni as. is gegarandeerd.
Het overleg met de buren, op 11 april jl. is zeer
positief verlopen. Er zijn geen bezwaren dus het
plein is ook gegarandeerd. Lammertink zal in
mei de voorbereidingen treffen voor het
buitengebeuren, o.l.v. Proviel BV.

Schoolreizen en verhuisdagen
6-8 mei Groep 7
de Langenberg Rijssen
27 mei Groep 1-2
’t Höfke
Bentelo
Groep 3-4
Spelerij
Dieren
Groep 5
Avonturenpark Hellendoorn
Groep 6
Ponypark
Slagharen
Groep 7-8
alternatief programma
28 mei Zwaluw sport en speldag
Endemansdijk
29 mei alle leerlingen vrij!!!!
Nadere info t.a.v. het verhuizen volgt via de mail en
de groepsleerkrachten.
SCHOOLFRUIT
Vanaf november tot afgelopen week hebben de
leerlingen schoolfruit ontvangen van Haanex. Deze
actie stopt nu! Ieder jaar proberen wij mee te doen
aan de actie Schoolfruit. Ook voor komend schooljaar
doen wij een aanvraag om deel te nemen.

Belangrijke data
17 mei
29 mei
03-07 juni
09 juli

Slagbaltoernooi
Verhuisdag
Veldtocht
Musical groep 8 de Haverkamp

Vakanties:
22 april t/m 5 mei
meivakantie
29 mei t/m 2 juni
Hemelvaart
10 juni t/m 16 juni Pinksteren
(compensatie verhuizing)
12 juli*t/m 25 augustus Zomervakantie
*vanaf 12 uur

