
Nieuwsflits mei-juni 2022 

Eindscore Cito groep 8 

Groep 8 heeft de eindcito afgerond. Alle leerlingen hebben erg hard hun best gedaan en mooie 

scores behaald. WIJ ZIJN TROTS OP JULLIE!!!!  Als school scoorden we 2 punten boven het landelijk 

gemiddelde, te weten 536,8! Ook hier zijn we heel blij mee. 

 

Per 01 juni a.s. gaat René Scholten voor 2 dagen de directietaken van de Brookschole met die van de 

Zwaluw combineren. Dit zal betekenen dat René op meerdere momenten in de week niet op de 

Zwaluw zal zijn. Aanspreekpunt bij de Zwaluw bij René’s afwezigheid zijn Lieke Stege en Carli 

Bergman. De verdeling in dagen zal zijn 2 dagen Brookschole en 3 dagen de Zwaluw. Tot de 

zomervakantie kan dit variëren. Ook zal Diede Hofstee vertrekken naar de Brookschole. Diede zal 

vanuit de OPO HvT kweekvijver starten met de directie opleiding. Deze zal zij gaan invullen op de 

Brookschole de komende jaren, in samenwerking met René. Diede zal dit schooljaar ook nog 

werkzaam zijn op de Zwaluw, i.s.m. Joska Haarman in groep 5. 

Bezoek Finland 

Van 16 t/m 19 mei zijn Arjen en René naar Finland geweest, met meerdere OPO collega’s om scholen 

te bezoeken t.o.v. nieuw klassenmeubilair. Nadat de hal en de leerpleinen zijn ingericht m.b.v. 

binnenhuisarchitect Kati Raiisanen van KCM, zijn de klaslokalen aan de beurt. We hopen u na de 

zomervakantie hier meer over te kunnen vertellen. Wij zijn heel enthousiast. Vanuit het team zijn er 

meerdere gesprekken geweest / gepland om een zo mooie mogelijke leeromgeving voor uw 

kind(eren) te creëren. 

V.I.P. 

Woensdag 1 juni organiseren wij weer een V.I.P. (Very Important Peuter). Peuters (en hopelijk 

toekomstige leerlingen) kunnen kennis komen maken met de Zwaluw en ons onderwijs.  

Schoolfotograaf 

Op donderdag 02 juni a.s. komt de schoolfotograaf voor alle leerlingen van onze school. Er worden 

portret- en familiefoto’s gemaakt, net als klassenfoto’s en een afscheidsfoto voor groep 8. De 

leerlingen worden net als andere jaren begeleid door leden van de OR. 

Streetwise ANWB 

Op vrijdag 10 juni a.s. komt de ANWB om lessen te geven aan de leerlingen van onze groepen. Het 

gaat hierbij om verkeersveiligheid. Leerlingen van groepen 1-2 hebben de lessen in het speellokaal. 

De leerlingen van de groepen 3-4 gaan naar de sporthal de Haverkamp evenals de leerlingen van de 

groep 5 en 6. Tenslotte hebben de leerlingen van de groepen 7-8 een fietsparcours op het 

schoolplein. Voor hen is het dus gewenst om de fiets mee te nemen.  

Cito LOVS Eind 

Ook de eindtoetsen Cito staan in juni gepland. Deze starten vanaf 8 juni tot 24 juni. In de week hierna 

ontvangt u op vrijdag 1 juli het rapport. De rapportgesprekken vinden plaats voor de leerlingen van 

de groepen 1 t/m 7 op maandag 4 juli en woensdag 6 juli. Hierover hoort u meer via de Parro. 

 



Belangrijke data 

01 juni  VIP 

02 juni  Schoolfotograaf 

07 juni !! Studiedag dinsdag 07 juni 2022 voor alle groepen, leerlingen zijn deze dag VRIJ! 

10 juni  Streetwise ANWB 

08-24 juni LOVS eindtoetsen groepen 3-4-5-6-7 

14 juni  MR vergadering  

28 juni  SOT 3 

 

 

 

 

 

 

 

 


