Nieuwsbrief
december 2019

Woensdag 5 december komen Sint en zijn
pieten weer naar de Kroon, om met de
leerlingen van de Zwaluw en
Kinderopvang het grote Sintfeest te
vieren. Ook u bent van harte welkom om
daar bij aanwezig te zijn.
We starten gewoon op de schoollocatie
en lopen per groep naar de Kroon.
Hier komt de Sint rond 09.00 uur aan en
wordt hij getrakteerd op allerlei
optredens van alle klassen!
Na een korte pauze gaan de leerlingen
vanaf groep 5 t/m 8 terug naar het
schoolgebouw. Hier gaan zij op zoek naar
hun cadeau.
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4
blijven bij de Kroon, waar zij een cadeau
ontvangen van Sint en afsluiten met de
Pietendisco-show.
Vanaf 11.30 kunnen deze leerlingen naar
huis, terwijl de leerlingen vanuit het
schoolgebouw om 12.00 vrij zijn.
Er zijn om 12 uur geen oversteekouders.

Kerstvakantie
De Kerstvakantie start vrijdag 20 december as. om
12 uur voor ALLE leerlingen.
Op maandag 06 januari starten de leerlingen weer.

Schoolfruit
Vanaf medio november ontvangen wij
schoolfruit en de reacties hierop zijn positief!
De leerlingen krijgen op woensdag, donderdag
en vrijdag gratis fruit / groente aangeboden.
Dit project duurt tot begin april 2020.

Verkeersavond
Op woensdag 11 december organiseert W. Buys,
opleider politie, samen met de school een
informatieavond / korte cursus voor de
oversteekouders. U bent van harte welkom en
kunt zich bij info@obsdezwaluw.nl
aanmelden.Aanvang 19.30 uur.
Kort hierna zal de politie de verkeerssituatie
rondom de school, samen met de leerlingenraad,
op een ludieke manier gaan “handhaven”. In
2020 gaat de politie frequenter controleren.
Kerst 2019
Kerst wordt dit jaar gevierd op donderdag 19
december. Aanvang 17.30, inloop 17.15 uur. vanaf
18.45 uur bent u allen op het plein welkom om uw
kind(eren) op te halen. Hieronder ziet u een
speciale kerstnieuwsbrief met daarin de nodige
info! Graag zien we op woensdag 18 december de
eetspullen; bord / beker / bestek, op school.

Donderdag 19 december vieren we Kerstfeest op de Zwaluw.
Ook dit jaar is gekozen om gezellig met de kinderen te eten in de klas.
De OR stelt 2 euro per kind beschikbaar om allerlei hapjes te maken, die
samen het kerstbuffet vormen. Hieronder kunt u lezen hoe dit in de
onderbouw en bovenbouw gaat.
Om 17.15 uur is er inloop, de avond begint om 17.30 uur tot 18.45 uur. U
wordt gevraagd dit jaar buiten op uw kind(eren) te wachten, i.v.m. de
logistiek in het gebouw.

Kerst in de onderbouw
(groep 1 t/m 4)

Kerst in de bovenbouw
(groep 5 t/m 8)

De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4
vragen ouders om de kersthapjes te
maken voor de klas. Zij zullen u vragen (via
de mail/parro) wie voor welk hapje zorgt.
Er is 2 euro beschikbaar per kind. Ouders
kunnen dit bedrag van te voren krijgen of
achteraf terugkrijgen .
U brengt uw kind om 17.15 naar school
zodat we om half 6 kunnen eten. Om
18.45 bent u van harte welkom uw kind op
te halen.

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 maken
hun kersthapjes zelf.
In de klas wordt door de kinderen zelf een
lijst gemaakt met hapjes die zij lekker
vinden.
De leerkracht maakt groepjes en de
kinderen krijgen het geld mee. De leerlingen
doen dus zelf (vaak met behulp van ouders)
boodschappen en maken thuis hun hapje.
Alle hapjes bij elkaar vormen dus het
kerstbuffet van de klas. Om 18.45 bent u
van harte welkom uw kind op te halen.

Belangrijke data:
05 december: Sinterklaasfeest
06 december: School versieren kerstsfeer
19 december: Kerstfeest
20 december: Opruimen Kerstversiering
12.00 Kerstvakantie
06 januari:

Start school (maandag)

