Nieuwsbrief 1
2e prijs optocht
Groep 8 heeft gisteren de 2e prijs in de Markelose
optocht gewonnen bij de vrije wagens, van harte
gefeliciteerd! Een prachtige wagen is gemaakt met
sloopafval uit de “oude” Zwaluw en een fraai groen
plein is ontwikkeld!

INFORMATIEAVOND
De informatieavonden voor alle groepen zullen
in het begin van september plaatsvinden.
U wordt via de groepsleerkracht op de hoogte
gebracht van de exacte datum.
De groepslijsten krijgt u via de
groepsleerkracht.
OUDERHULP
Vindt u het leuk om bij schoolactiviteiten te helpen?
U kunt zich opgeven via de ouderhulp-brief tijdens of
na de informatieavond. Op het formulier kunt u
precies aangeven waarbij u wilt helpen. Het ingevulde
formulier kunt u dan inleveren bij de leerkracht.

FRUITDAGEN
Afgelopen jaar hebben we meegedaan aan het
FRUIT&GROENTE-project, waarbij de kinderen op
woensdag, donderdag en vrijdag fruit kregen op
school.
Wij hopen dit jaar ook weer mee te mogen doen

met Schoolfruit. In de Nieuwsbrief kunnen wij u
melden of obs de Zwaluw weer kan deelnemen.
Graag willen wij deze dagen sowieso als
fruitdagen blijven behouden
dus vragen wij u, uw kind, op WOENSDAG,
DONDERDAG EN VRIJDAG fruit mee te geven.

Dit schooljaar zijn er geen nieuwe teamleden
binnen de Zwaluw. Wel hebben een aantal
collega’s een vaste aanstelling gekregen of
uitbreiding van uren. Hierdoor is het mogelijk
om de formatie sluitend te krijgen. Tevens
versterkt juf Lieke Stege de zorg op onze
school, zij wordt IB-er op de dinsdag naast
Marianne Mensink. (IB=interne begeleider)
Juf José Nijhof is met zwangerschapsverlof tot
januari 2020. Zij wordt vervangen door meester
Wim Tuller. Hij ondersteunt in diverse groepen.
De Zwaluw is opleidingsschool van de PABO
Saxion Deventer en er kunnen mogelijk nog
enkele stagiaires geplaatst worden in de loop
van het schooljaar. De stagiaires worden
begeleid door onze eigen opleiders in de
school, juf Carli en juf Marjolein.

Verkiezing LEERLINGENRAAD
Vrijdag 30 augustus as. kunnen leerlingen van
de groepen 5-6-7 en 8 nieuwe leden kiezen
voor de leerlingenraad. De leerlingenraad
vergadert dit schooljaar op maandagmiddag
(ca. 7x) van 14.30 uur tot 15.00 uur; dus na
schooltijd.

LUIZENZAKKEN & VULPENNEN
Wilt u een nieuwe luizenzak of vulpen dan
kunt u deze op school aanschaffen.
De kosten voor de luizenzak zijn € 2,00 en
voor de LAMI vulpen € 12,50.

Gymtijden 2019-2020
Groep 3
Zwemmen
Gym
Groep 4
Zwemmen
Gym
Groep 5
Groep 6
Groep 7a
Groep 7b
Groep 8

maandag (oneven week)
vrijdag

13.00 – 13.45
13.30 – 14.15 (leerlingen ophalen bij de sporthal)

maandag (even week)
dinsdag (oneven week)
vrijdag
dinsdag
donderdag
dinsdag
vrijdag
donderdag
vrijdag
dinsdag
vrijdag
donderdag
vrijdag

13.00 – 13.45
13.15 – 14.00
12.45 – 13.30
10.15 – 11.00
10.15 – 11.00
09.30 – 10.15
11.00 – 11.45
11.00 – 11.45
12.45 – 13.30
08.45 – 09.30
10.15 – 11.00
12.45 – 13.30
08.30 – 09.15 (leerlingen starten bij de sporthal)

Tijdens de gymles is de groepsleerkracht van de Zwaluw ook in de sportzaal aanwezig.

Bij evt. problemen tijdens de gymles vragen wij u rechtstreeks contact op te nemen met meester Aat
Aanstoot in de sporthal. (363423) Onze groepsleerkracht is ook aanwezig bij de zwemles.
*In de even week zwemt groep 4 en in de oneven week groep 3. Wanneer groep 4 niet zwemt;
hebben zij een extra gymles op dinsdagmiddag. Groep 3 start hiermee in het 2e half jaar.

Oversteek en fietsen
KAMP GROEP 8
In de week van 10 september as. staat het
kamp van groep 8 naar Ameland gepland!
Dinsdag 10 september as. moeten de
leerlingen om 09.15 uur bepakt en bezakt
aanwezig zijn op het schoolplein.
Om 09.30 uur vertrekken ze naar Holwerd!
Vrijdag 13 september verwachten zij rond
16.30 uur weer in Markelo te zijn. De
leerkrachten houden u op de hoogte via de
Facebook-pagina.
Ook melden zij via Facebook of Parro de
definitieve eindtijd, wanneer ze terug zijn
in Markelo. Dit i.v.m. overtocht en
mogelijke files onderweg.
Verdere info volgt via de
groepsleerkrachten.

Voor de vakantie hebben we gevraagd of u beschikbaar
bent als oversteekhulp aan de Grotestraat. De animo is
minimaal, met 12 aanmeldingen. Tijdens de infoavonden
zullen collega’s u opnieuw vragen om u voor een paar
dagen per jaar beschikbaar te stellen. Zo kunnen we met
z’n allen ervoor zorgen dat alle kinderen veilig van en naar
school kunnen. We willen u vragen uw kind over te laten
steken bij het VVV kantoor. (Eungs Schuppe)
Mocht de animo beperkt blijven, dan zijn we genoodzaakt
de oversteek te stoppen.
Zou u uw kind zoveel mogelijk lopend naar school willen
laten gaan, dit i.v.m. de ruimte op het plein en de
verkeersveiligheid. En denkt u aan de hesjes.

