Nieuwsbrief 2
Oversteek en fietsen
Voor de vakantie hebben we gevraagd of u
beschikbaar bent als oversteekhulp aan de
Grotestraat. De animo is minimaal, met 14
aanmeldingen. Tijdens de infoavonden zullen
collega’s u 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.

SLOOP de Zwaluw
Zoals u vast gezien heeft is de “oude” Zwaluw
geheel verdwenen. Binnenkort wordt gestart met
het bouwen van het KindCentrum Markelo. Voor
de officiële start van de bouw worden alle
betrokken leerlingen uitgenodigd (onder
schooltijd) om samen met het bouwteam,
aannemer en architect een passende start te
geven. Wij houden u op de hoogte.

Samenstelling LEERLINGENRAAD 2019-2020
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben
gekozen. De leerlingenraad van obs de Zwaluw
bestaat komend schooljaar uit:
Danae en Lars; Tammy Lee en Diede; Iris en
Joep; Romée en Bjarn.
Vanuit het team begeleiden juf Marjolein en
meester René de leerlingen. De leerlingenraad
vergadert op maandagmiddag, direct na
schooltijd. In de nieuwsbrief zullen zij u
regelmatig op de hoogte houden van diverse
activiteiten.

Data INFORMATIEAVONDEN
Dag

datum

groep

Dinsdag
Woensdag
Donderdag

3 september 6
4 september 3 / 4
5 september 1-2a / 1-2b
7a / 7b
9 september 5

tijd
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

FRUITDAGEN

Maandag
Groep 8 volgt.

Afgelopen jaar hebben we meegedaan aan het
FRUIT&GROENTE-project, waarbij de kinderen op
woensdag, donderdag en vrijdag fruit kregen op
school. Wij hebben ons dit jaar ook weer aangemeld
om mee te doen met EUSchoolfruit. In de

Tijdens deze info-avond wordt u gevraagd om u op
te geven voor het oversteken enkele dagen per
jaar.

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.

LUIZENZAKKEN
Nog niet alle luizenzakken zijn terug op
school. Kunt u uw kind de luizenzak
meegeven?

ONDERWIJSVERGADERINGEN
Ook komend schooljaar heeft het team van OBS DE Zwaluw weer onderwijsinhoudelijke vergaderingen. Tijdens
deze vergaderingen praten wij over en werken wij aan een eensluidende werkwijze in alle groepen.
Thema’s die voorbij komen zijn:
IGDI

Instructiemodel van lesgeven binnen de groep

KIK

Kind is Koning, de inhoud en vormgeving van deze middagen door de hele school

Differentiatie

Hoe om te gaan met verschillende les- en leervormen en ontwikkelingen van leerlingen

Lessen maken

Teamleden gaan samen lessen voorbereiden voor verschillende vakken

Lessen bekijken

Teamleden gaan de samen gemaakte lessen ook bij elkaar bekijken (visitatie)

Intervisie

Teamleden bespreken de gang van zaken in de klas en verschillende vakken. (gedeelde
verantwoordelijkheid)

Deze bijeenkomsten zijn voor het hele team verplicht en worden gehouden op:
4 september- 9 oktober – 13 november – 8 januari – 27 februari – 3 april en 27 mei
Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van deze schoolontwikkeling(en).

DATA OR VERGADERINGEN 2019-2020
Komend schooljaar vergadert de OR op:
DATA MR VERGADERINGEN 2019-2020
De MR heeft alleen haar eerste vergadering
gepland, op dinsdag 24 september as.
Tijdens deze vergadering worden de overige
vergaderingen gepland. De MR vergadert in de
hal van de school. Wanneer de data bekend
zijn, wordt dit via de nieuwsbrief meegedeeld.

Dinsdag 10 september
Woensdag 16 oktober
Donderdag 21 november
Maandag 13 januari
Dinsdag 10 maart
Woensdag 22 april
Donderdag 18 juni
De OR vergadert in de hal van de school, m.u.v. de laatste
vergadering.

