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Belangrijke data:

8 april

Pasen taakbrief tot 12 uur

17 april

Koningsspelen taakbrief tot 12
uur

24 april

start mei vakantie

28 april

besluit kabinet inzake sluiting
scholen

11 mei

start school?

COVID-19
In de huidige Coronacrisis proberen wij u
zoveel mogelijk te informeren over schoolse
zaken. We hebben besloten dat vooral per
groep te doen in o.a TEAMS, ONENOTE en
PARRO. Ook bent en of wordt u gebeld door de
leerkracht(en) van uw kind(eren) om te horen
hoe het gaat. Dit verloopt ons inziens prima.
Tevens stuurt u regelmatig foto’s etc. in die wij
graag delen op de social media, zoals Facebook
en Instagram. Zo blijven we in contact en in
beeld! Onze enorme waardering en dank voor
u hoe het onderwijs in deze tijd toch
vormgegeven wordt!!

Oud papier kunt u mogelijk brengen!
Op zaterdag 18 april as. wordt er geen oud papier
opgehaald in Markelo i.v.m. het CORONA virus
door de ouders van onze school. Wel wordt er
ingezameld (onder voorbehoud) achter de
Welkoop met een kraakwagen. U kunt tussen
09.00 en 11.00 uur het papier brengen, wel met in
achtneming van de Corona-regels die landelijk
gelden. Let u op de social media en
Maarkelsnieuws. Wij informeren u nog definitief!

Robin
Peters
KIK afsluiting
Komende vrijdag 6 maart as. sluiten we de 3e
Robin Peters vertrekt per 10 mei as. bij Stichting
periode van KiK af in de groepen 6-7- en 8.
OPO HvT en dus ook bij obs de Zwaluw. Robin
heeft
eenallen
aanbieding
U bent
welkomgekregen
tijdens devan een andere
Stichting
om dichterbij
huis
te gaan werken
en
eindpresentaties
van de
leerlingen
vanaf 14.00
heeft
uur. dit aanbod geaccepteerd.
Wij hebben José Dennekamp (Nijhof) en Rutger
Wissink bereid gevonden om groep 5, vanaf 11
mei, onder hun hoede te nemen. Juf José doet
dit op maandag / dinsdag en vrijdag. Meester
Rutger, die al actief is in groep 5, verzorgt de
woensdag en donderdag.
We vinden het erg jammer dat Robin Peters ons
verlaat, maar wensen hem alle geluk en plezier
in zijn volgende baan. De ouders van groep 5 en
de MR zijn reeds op de hoogte. Er volgt nog
afscheidsmoment voor groep 5 en het team.

NIEUWBOUW de Zwaluw / KC Markelo
De bouw van KC Markelo loopt nog steeds door,
er is geen vertraging op dit moment. Binnen
wordt er hard gewerkt om ook dit op orde te
krijgen. Wij hebben inmiddels een gesprek
gehad met onze binnenhuisarchitect. Hier
hebben wij enkele opmerkingen bij geplaatst en
we wachten op een volgend voorstel
Ik houd u hierover op de hoogte.

Obs de Zwaluw
De school van je leven

