Nieuwsbrief 1
Augustus 2020
Start schooljaar 2020-2021
Vandaag, 17 augustus, zijn we weer gestart. De
teamleden hebben er veel zin in om er weer een mooi
schooljaar van te maken.
We gaan verhuizen dit jaar, alleen wanneer is nog een
vraagteken. In de media wordt de herfstvakantie
genoemd, echter is dit nog niet helemaal zeker. Wij
houden u op de hoogte!
Binnen is de nieuwe school bijna klaar, maar het
buitenterrein kost nog even tijd.

INFORMATIEAVOND
De informatieavonden voor alle groepen gaan
dit schooljaar niet door! (i.v.m. COVID-19)
Iedere groep stuurt een mail inzake
groepsinformatie.
Wel schuiven wij de welbevinden gesprekken
naar voren naar eind september. Hierover
krijgt u bericht van de groepsleerkracht(en)
GYM en ZWEMLES
Deze lessen starten weer vanaf de 1e schooldag,
zonder dat er op de locaties gedoucht mag worden.
(deo is toegestaan) De leerkrachten zijn niet altijd
meer aanwezig tijdens de gymles, maar gebruiken
hun tijd waardevol op school. De gymlessen worden
gegeven door Aat Aanstoot en op vrijdag door Remy
Dijkstra.

FRUITDAGEN
Afgelopen jaar hebben we meegedaan aan het
FRUIT&GROENTE-project, waarbij de kinderen op
woensdag, donderdag en vrijdag fruit kregen op
school.
Wij hopen dit jaar ook weer mee te mogen doen
met Schoolfruit. In de Nieuwsbrief kunnen wij u
melden of obs de Zwaluw weer kan deelnemen.
Graag willen wij deze dagen sowieso als fruitdagen
blijven behouden, dus vragen wij u, uw kind, op
WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG fruit mee te
geven.

Dit schooljaar is Bert Gerritsen (groep 5) nieuw in
ons team voor de hele week, m.u.v. de woensdag.
Ook hebben een aantal collega’s uitbreiding van
uren. Hierdoor is het mogelijk om de formatie
sluitend te krijgen.
De Zwaluw is opleidingsschool van de PABO Saxion
Deventer en er kunnen mogelijk nog enkele
stagiaires geplaatst worden in de loop van het
schooljaar. De stagiaires worden begeleid door
onze eigen opleiders in de school, juf Carli en juf
Marjolein.
In groep 1-2b en groep 4 zijn het eerste half jaar
LIO leerkrachten actief. LIO betekent leerkracht in
opleiding. Zij nemen gedurende een periode de
groep over, met de groepsleerkracht als mentor.
Annemiek in groep 1-2b en Naomi in groep 4
komen ons team versterken. Wij wensen hen veel
succes en een leerzame periode op onze school.

Verkiezing LEERLINGENRAAD
Dit schooljaar zijn er geen verkiezingen voor de
leerlingenraad. De leden van vorig jaar blijven allen
nog een jaar actief. Wel worden er 2 leerlingen
gekozen uit groep 5 om de raad te versterken. De
leerlingenraad vergadert eens per 7 weken van
14.30 tot 15.00 uur op school. Juf Marjolein zit in
de raad namens het team.

LUIZENZAKKEN & VULPENNEN
Wilt u een nieuwe luizenzak of vulpen dan
kunt u deze op school aanschaffen.
De kosten voor de luizenzak zijn € 2,00 en
voor de LAMI vulpen € 12,50.

SPORTROOSTER 2020-2021
Gymtijden
Groep 3
Zwemmen
Gym

maandag (oneven week)
13.00 – 13.45
e
dinsdag (2 half jaar)
10.15 – 11.00
vrijdag
13.30 – 14.15
(leerlingen worden opgehaald bij de sporthal om 14.30 uur)

Groep 4
Zwemmen
Gym

maandag (even week)
13.00 – 13.45
e
dinsdag (1 half jaar)
10.15 – 11.00
vrijdag
12.45 – 13.30
Groep 5
dinsdag
09.30 – 10.15
donderdag
12.45 – 13.30
Groep 6
dinsdag
08.45 – 09.30
vrijdag
11.00 – 11.45
Groep 7
donderdag
10.15 – 11.00
vrijdag
10.15 – 11.00
Groep 8a
donderdag
12.45 – 13.30
vrijdag
08.30 – 09.15
(leerlingen starten bij de sporthal*)
Groep 8b
donderdag
11.00 – 11.45
vrijdag
09.15 – 10.00
e
*2 half jaar wisselen de tijden van de groepen 8.
Tijdens de gymles is de groepsleerkracht van de Zwaluw niet in de sportzaal aanwezig.
Mocht er tijdens de gymles zich een calamiteit voordoen, dan vragen wij om zelf contact op te nemen met
vakleerkracht Aat Aanstoot. U krijgt dan direct het verhaal van de betrokken vakdocent.
Sporthal de Haverkamp, telefoon 363423

Oversteek en fietsen
Voor de vakantie hebben we gevraagd of u beschikbaar bent als oversteekhulp aan de Grotestraat. De animo is redelijk.
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*In de even week zwemt groep 4 en in de oneven week groep 3. Wanneer groep 4 niet zwemt;
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