Nieuwsbrief 2a
Oversteek en fietsen
Het aantal oversteekouders is gelukkig gestegen,
onze dank hiervoor. Neemt niet weg dat er van
enkele ouders nog steeds wekelijks hulp wordt
verwacht voor onze leerlingen. Wilt u zich toch nog
opgeven om te helpen bij het oversteken, dan kan
dat voor de periode herfst / kerst. Tot de week na
de herfstvakantie is het schema gereed.
(info@obsdezwaluw.nl)
We willen u vragen uw kind over te laten steken bij
het VVV kantoor. (Eungs Schuppe)
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.

Kinderboekenweek
Op woensdag 2 oktober as. start de jaarlijkse
Kinderboekenweek. Zoals u van ons gewend bent
doen wij enthousiast en fanatiek mee, want lezen is
LEUK ! Het thema dit jaar is: REIS MEE!
Iedere groep gaat met een land aan de slag en
nodigt u op vrijdag 11 oktober uit tijdens de
afsluitende tentoonstelling.
De school blijft vrijdag 11 oktober open tot 15.00
uur om ook leerlingen de mogelijkheid te bieden in
andere groepen een kijkje te nemen. Overige info
volgt via een Kinderboekenweek Nieuwsbrief.

Oud papier
Op zaterdag 21 september as. wordt het oud
papier opgehaald in Markelo t.b.v. de leerlingen
van onze school!

LEERLINGENRAAD obs de Zwaluw
Vergadering 1 zit erop. Een aantal leuke ideeën
hebben onze “nieuwbakken” leden gelanceerd.
Wij gaan in overleg met het team welke
plannen er uitgevoerd kunnen worden. Het
enthousiasme is groot en o.l.v. juf Marjolein
wordt het weer een mooi jaar. De eerste
activiteit is de schoolkrant. Deze staat
genoteerd voor eind september en zal via de
website vertoond worden.
Houdt u onze website in de gaten?

NIEUWBOUW de Zwaluw / KC Markelo
Op woensdag 2 oktober as. worden alle leerlingen
uitgenodigd op het bouwterrein van het nieuw te
bouwen KindCentrum Markelo. Samen met
leerlingen van de Welp en de kinderopvang willen
wij de start van de bouw vieren. Voor de
leerlingen staat deze woensdagochtend een
activiteit gepland die later in of om het
KindCentrum zichtbaar zal zijn. Wij houden u op
de hoogte betreffende de tijd, maar waarschijnlijk
vertrekken wij vanuit de huidige locatie met alle
groepen.

Net als iedere 3e zaterdag van de maand komen
ouders het papier ophalen in Markelo.
Vervoerders (aanhanger of trekker) kunnen zich
aanmelden bij:
or@obsdezwaluw.nl

Obs de Zwaluw
De school van je leven

SCHOOLVAKANTIES 2019-2020
van

tot en met

Herfst

21-10-2019

25-10-2019

Kerst

23-12-2019

03-01-2020

Voorjaar

17-02-2020

21-02-2020

Pasen

10-04-2020

13-04-2020

Mei

27-04-2020

08-05-2020

Hemelvaart

21-05-2020

22-05-2020

Pinksteren

01-06-2020

01-06-2020

Zomer

06-07-2020

14-08-2020

Studiedagen: 28-10-2019 / 14-02-2020 / 31-03-2020 hele school
De kleutergroepen hebben gedurende het schooljaar enkele studiedagen, deze worden n.t.b. ingevuld.

Bèta burgerschap

Verlofaanvraag
Zoals ieder jaar vermelden wij dat een
verlofaanvraagformulier op onze website staat.
Iedere leerling vanaf 5 jaar (leerplichtig) moet
verplicht naar school. Is er een gebeurtenis
waarvoor er voor de leerling vrij moet worden
gevraagd, kan dat uitsluitend via dit formulier.
Gaat het om een verzoek van meer dan één
dag, neemt de directie contact op met
leerplichtambtenaar of hij toestemming
verleend. De reden van een meer daags verlof
is o.a. seizoensarbeid of buitenlandse
verplichtingen. U vindt de verlofaanvraag op
de site onder het kopje: INFORMATIE.

Bèta-burgerschap wordt uitgerold in obs de Zwaluw,
waarbij klassen een probleem op verschillende manieren
bekijken en bespreken om meerdere inzichten te
verkrijgen. Tevens worden klassen gekoppeld aan
bedrijven, worden er bedrijfsbezoeken gepland en zal het
bedrijf een (bijv. logistiek) “probleem” aan de klas
voorleggen, welke de leerlingen samen met het bedrijf
gaan oplossen. De teamleden die verantwoordelijk zijn
voor de KiK binnen onze school gaan o.l.v. een docentonderzoeker van Saxion aan de slag. Ook zal het team
aanschuiven tijdens workshops. Centraal staat het
oefenen van: argumenteren, samen leren en
samenwerken en elkaars oplossingen respecteren. Ieder
jaar wordt er centraal thema gekozen.

