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Belangrijke data:

5 maart

rapport mee; mag thuis blijven

9 maart

leerlingenraad

18 maart

Open dag!!! 09.00-12.00 uur

20 maart

pannenkoekendag Anholtskamp

30 maart

Schoolfotograaf

31 maart

Studiedag OPO HvT

(alle leerlingen zijn deze dag vrij)

KIK afsluiting
Komende vrijdag 6 maart as. sluiten we de 3e
periode van KiK af in de groepen 6-7- en 8.
U bent allen welkom tijdens de
eindpresentaties van de leerlingen vanaf 14.00
uur.

Bètaburgerschap
Vanaf maandag 13 april as. gaan alle leerlingen
2 weken aan de slag met Bètaburgerschap. De
Zwaluw heeft een “maatschappelijk en
technisch probleem”, waar alle leerlingen
helpen aan een oplossing! Op vrijdag 25 april
worden de oplossingen gepresenteerd aan de
medeleerlingen. U heeft in een brief al kunnen
lezen wat er in de groepen zoal gedaan wordt.
Tevens houden wij u gedurende het project op
de hoogte via Parro en Facebook van school.
We wensen alle leerlingen en teamleden veel
plezier en een leerzame tijd!

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

JONG EN OUD, SAMEN GOUD
Binnenkort tekenen wij, obs de Zwaluw, een
samenwerkingsverband met zorgcentrum de
Anholtskamp in Markelo. Dit betekent dat wij nauw
gaan samenwerken in de vorm van allerlei
activiteiten. Komende week zal dagblad Tubantia de
primeur hebben, dus let u goed op. Ook wij houden u
op de hoogte! Vrijdag 20 maart is de 1e activiteit:
Nationale Pannenkoekendag; o.l.v. groep 7.

NIEUWBOUW de Zwaluw / KC Markelo
Zoals u vast heeft gezien vordert de bouw van het
Kindcentrum gestaag. Momenteel wordt het glas
geplaatst en is het gebouw bijna dicht. Hierna
start men de afwerking aan de binnenzijde. Het
team heeft tijdens de studiedag op 14 februari jl.
een kijkje mogen nemen en is heel enthousiast!
Wat een gave plek om fantastisch onderwijs te
kunnen bieden. Wij blijven u op de hoogte
houden van de vorderingen. Chapeau voor alle
betrokkenen, geduld wordt zeker beloond!

Obs de Zwaluw
De school van je leven

