Nieuwsbrief 4-1
Sinterklaasviering 4 december
Op vrijdag 4 december komt Sinterklaas op de Zwaluw.
Sinterklaas ontvangen wij in de speellokaalruimte. De
groepen 1 t/m 4 gaan om de beurt naar Sint en zijn 2
Pieten. De schooltijden deze dag zijn voor alle
leerlingen van 08.30 uur tot 12.00 uur.
De leerlingen van groep 5 hebben een circuit in school.
Leerlingen van de groepen 6 t/m 8 gaan deels in de
eigen klas en deels naar de sporthal voor een
spelcircuit. In de groepen 5 t/m 8 is het niet de
bedoeling om een surprise en of gedicht te maken.
Er wordt deze ochtend gezorgd voor een drankje en
fruit door de OR en school.

Nieuwe school, nieuwe lijfspreuk, ………
In de extra bijlage vindt u een challenge voor alle
leerlingen. Een nieuwe school geeft ons ruimte
voor een nieuwe lijfspreuk / quote:
Obs de Zwaluw, KIND IS KONING
Deze challenge vraagt leerlingen een foto op te
sturen of een TikTok filmpje te plaatsen, waarin zij
onze quote uitbeelden. Doe mee en win een leuke
prijs. Op vrijdag 4 december maken we de
klassenwinnaars bekend.
(zie bijlage!!!!!!)

Kerstviering 17 december

De Zwaluw viert dit jaar ook een aangepaste
versie van Kerst. Dit jaar kunnen wij helaas geen
diner organiseren vanwege Corona. Wij hebben
besloten een “doe- / knutseldag” te organiseren,
in overleg met de leerlingenraad, met een
geweldige lunch en een filmmoment voor de
kinderen. Het is tenslotte ook de laatste lesdag in
onze tijdelijke (en meer dan geslaagde)
huisvesting. Verdere info volgt!
Dit betekent dat er helaas geen Kerstavond met
buffet plaatsvindt. Hopelijk kunnen wij Kerst
komend schooljaar weer op de oude bekende
manier vieren.
Op vrijdag 18 december zijn alle leerlingen vrij,
i.v.m. inpakken en verhuizen.
Het team van de Zwaluw verhuist in de
Kerstvakantie, zodat wij u niet voor ongemak
zorgen in het geval van bijv. opvang van de
kinderen.

Corona en school
Ouders worden steeds meer getest. Leerlingen
die het resultaat afwachten blijven thuis. Indien
de ouder negatief getest is, kan het kind weer
naar school. U hoeft ons in dat geval niet te
berichten. Indien de ouder positief getest is, blijft
de leerling 10 dagen thuis. School kan zorgen
voor (werk) materiaal.
Belangrijke data december
4 december Sint
Leerlingen zijn vrij om 12.00 uur.
17 december Kerst
Leerlingen zijn vrij om 14.30 uur.
18 december t/m 3 januari Kerstvakantie
18-21-22-23-24 december verhuisdagen TEAM
4 januari

start nieuwe school

