Nieuwsbrief
VERHUIZEN

Schoolreisjes
Alle bussen zullen vertrekken en arriveren aan de
Prinses Irenestraat. (bus-sluis bovenbouwplein)
De leerlingen gaan eerst naar hun klas, waarna ze met
de leerkrachten naar de bus lopen.
Groep 1-2
9.15 aanwezig in de klas
9.30 vertrekken naar “t Höfke” in Bentelo
14.30 uur zijn ze weer terug bij de Zwaluw.
Groep 3-4
8.50 aanwezig in de klas
9.00 uur vertrek naar “De Spelerij” in Dieren
16.00 uur zullen ze weer terug zijn bij de Zwaluw.
Groep 5-6
8.40 aanwezig in de klas
8.50 uur vertrek naar “Avonturenpark Hellendoorn”
en “Ponypark Slagharen”.
17.15 uur is de bus weer terug bij de Zwaluw.
Groep 7-8
Omdat groep 7 & 8 al op schoolreis zijn geweest,
worden er voor deze groepen andere activiteiten
georganiseerd. Wij informeren u hierover zo spoedig
mogelijk.

Countus vorderingen
Alle lokalen zijn klaar, alle verlichting zit er in, de
kapstokken hangen, vloerbedekking ligt en de verf is
bijna droog. Nu nog het schoonmaakbedrijf er in voor
o.a. de vloeren en de verhuizing kan beginnen.
Het schoolplein wordt tijdens de verhuisdagen
gecreëerd aan het Beaufortplein.
Het gaat prachtig worden en we kunnen niet wachten
om het jullie te laten zien. Daarom nodigen wij jullie
uit om maandag 3 juni om 14.30 uur een kijkje te
komen nemen in onze nieuwe Zwaluw.

Verhuisweek.
27 mei zijn alle leerlingen op schoolreis.

KUNST
In de week van 20 mei sluiten wij met de
leerlingen de periode in de huidige Zwaluw af.
Kinderen mogen de wanden van de school
versieren. (het is handig om de leerlingen deze
week oude kleding mee te laten nemen naar
school, i.v.m. verven etc.)
Op vrijdag 24 mei heeft u de kans om nog 1 keer
door de school te lopen en deze kunstwerken te
bekijken. (van 16.30 tot 18.00).
Hierover volgt binnenkort extra informatie.
Ook wordt 24 mei as. gestart met de verplaatsing
van de speeltoestellen buiten richting het
Beaufortplein.

28 mei organiseren wij een Zwaluw-sportdag op
voetbalvelden aan de Endemansdijk. i.v.m.
verhuiswerkzaamheden en werkzaamheden aan het
huidige plein verwachten wij de kinderen deze dag
om half 9 aan de Endemansdijk. De sportdag duurt
tot 14.30 uur. De kinderen moeten voor deze dag
eten en drinken meenemen. Bij slecht weer wijken
wij uit naar de sporthal. Dit hoort u uiterlijk
maandag 27 mei.
Woensdag 29 mei zijn alle leerlingen vrij.

Komende week informeren wij u verder over de
naderende verhuizing. Vergeet u niet op te geven
voor de verhuishulp. De OR heeft i.s.m. school een
uitvraag gedaan voor allerlei hulp op 20-05 en 22-05.
Alle hulp is WELKOM! Alvast bedankt en een fijn
weekend.

