Nieuwsbrief 3
Oversteek en fietsen
Het tweede oversteekschema is gestart. Dank aan
alle hulpouders die ervoor zorgen dat uw kind(eren)
veilig van en naar school kunnen.
Zoals eerder gemaild zijn er nog enkele
moeilijkheden op de maandagochtend, te weten 1811 / 02-12 en 16-12. (08.15-08.30 uur)
Tevens is de klok een teruggegaan en blijft onze
oproep om de hesjes te dragen nu zeker van kracht.
Fietsverlichting is ook noodzakelijk, dus graag
herinneren wij u er aan dat uw kind goed zichtbaar is
in het verkeer.

Staking woensdag 6 november
Zoals eerder in de mail aangegeven blijft obs de
Zwaluw dicht komende woensdag 6 november.
Ondanks de financiële toezegging van de
minister, wordt er geen structurele oplossing
geboden. Overvolle klassen, hoge werkdruk en
lerarentekorten worden bijna niet
meegenomen in het verhaal van kabinet.
In het belang van uw kind(eren) willen wij op
een verantwoorde manier goed onderwijs
verzorgen, vandaar deze actie!

Oud papier
Op zaterdag 16 november as. wordt het oud
papier opgehaald in Markelo t.b.v. de leerlingen
van onze school!

LEERLINGENRAAD obs de Zwaluw
De volgende vergadering staat gepland op
maandag 18 november, 14.30 uur. Vanaf nu zal
de MR via één ouder aansluiten bij deze
vergaderingen. Inmiddels staat de schoolkrant
op de website en zal deze na de komende
vergadering weer ge-update worden.
Houdt u onze website in de gaten?
www.obsdezwaluw.nl

NIEUWBOUW de Zwaluw / KC Markelo
Op woensdag 2 oktober as. is de eerste paal
geslagen van het nieuw te bouwen KindCentrum
Markelo. Voor onze school heeft de jarige Emma
Boerman uit groep 7a de paal in de grond
geslagen. De aannemer loopt op schema en de
fundering is klaar. Momenteel wordt de isolatie in
de fundering geplaatst, waarna de muren etc.
geplaatst gaan worden. Deze maand werken de
architect, aannemer en overige betrokkenen aan
de laatste opmerkingen voor het definitieve
ontwerp, binnen en buiten het gebouw.

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

Obs de Zwaluw
De school van je leven

Schoolontbijt 2019
ZoalsWij
voorgaande
jaren
doen wij
ook
dit jaar mee aan het jaarlijkse nationaal Schoolontbijt.
wensen alle
leerlingen
een
leuke
Doordat we woensdag 6 november staken, schuift het ontbijt op naar donderdag 7 november as.
Wilt u uw kind(eren) een bord, beker en bestek meegeven op deze dag?
Winkeliers in Markelo, in ons geval de Plusmarkt, leveren deze dag brood, beleg en drinken om het belang van
een goed ontbijt te onderstrepen. Wij zijn hen daar zeer dankbaar voor.
In onderstaande link kunt u meer lezen over het nationaal Schoolontbijt 2019.
https://www.schoolontbijt.nl

KiK 2019-2020
Na de herfstvakantie zijn we gestart met de KiK 2019-2020. Tal van workshops, creaactiviteiten, spelletjes en culturele uitingen staan weer op het programma.
De groepen 6-7-8 hebben KiK op vrijdagmiddag van 12.45 tot 14.15 uur.
De groepen 4-5 hebben KiK op maandagochtend van 11.00 tot 12.00 uur.
De groepen 1-2-3 hebben KiK op donderdagmiddag van 13.15 tot 14.15 uur.
Financieel zijn er weer extra mogelijkheden aangeboden door de OR. Dank hiervoor!
De groepen worden door elkaar gehusseld en kinderen maken keuzes welke activiteit zij
volgen deze periode. De afsluiting hoort u via de groepsleerkracht(en).
We wensen alle leerlingen een leuke leerzame tijd!

Sintviering 2019

EU-Schoolfruit
Vanaf woensdag 13 november starten wij
met Schoolgruiten. Dat betekent dat alle
leerlingen op de dagen woensdagdonderdag en vrijdag groente of fruit
aangeboden krijgen rondom de
ochtendpauze. Dit geldt voor een periode
van 20 weken. We zijn blij opnieuw te zijn
ingeloot voor dit schooljaar.
Voor verdere info verwijs ik u naar:
https://www.euschoolfruit.nl

Op donderdag 5 december vieren wij Sinterklaas. U
begrijpt dat op onze huidige locatie dit niet gezamenlijk
kan en ook qua aankomst een onveilige situatie kan
veroorzaken. Daarom wijken wij uit naar de zaal van “de
KROON”. Alle groepen starten die ochtend op school en
we gaan gezamenlijk naar de Kroon. Ouders zijn allen
welkom om het feest mee te vieren.
Alle leerlingen verzorgen een optreden voor de Sint en
daarna blijven de leerlingen van de groepen 1-2-3 en 4 in
de zaal om een cadeautje te ontvangen. De overige
groepen gaan naar school om daar op hun cadeau te
ontvangen. Verdere info volgt in de Sintbrief.

