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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. Om 12 uur zijn alle
leerlingen vrij!

Kerstviering 17 december

REMINDER Nieuwe school, nieuwe slogan, ……
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.

REMINDER

De Zwaluw viert dit jaar ook een aangepaste versie
van Kerst. Dit jaar kunnen wij helaas geen diner of
avond 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.
De OR is bereid gevonden om de totale kosten van
de lunch op zich te nemen dit schooljaar. Wij
willen hen hiervoor namens alle leerlingen heel
hartelijk bedanken.
Op vrijdag 18 december zijn alle leerlingen vrij,
i.v.m. inpakken en verhuizen. De verhuisdagen voor
het team zijn 21-22-23 december. Vanaf maandag
4 januari starten wij in het Kindcentrum Markelo.

REMINDER

REMINDER

Kindcentrum Markelo
De oplevering van het pand is vrijdag 4
december as. om 10.00 uur. Hierna zullen
interieurbouwers aan de slag gaan met de
afronding van de inrichting. Het wordt
FANTASTISCH! Alle leerlingen gaan met de
groep kijken op vrijdag 11 december as. In de
Kerstvakantie krijgt u per de mail een impressie
van de nieuwe Zwaluw, de inrichting en het
plein. Helaas is het niet mogelijk u allen binnen
te ontvangen. Zo gauw de maatregelen ons
hierin de ruimte geven zullen de gebruikers van
het Kindcentrum u uitnodigen en graag
rondleiden! Over de start op 4 januari as.
ontvangt u voor de Kerstvakantie de laatste info.

Belangrijke data:
04-12 Sinterklaas
11-12 schoolbezoeken
17-12 Kerstdag

08.30-12.00 uur
10.30-11.45 uur
08.30-14.30 uur

18-12 t/m 03-01
18-12 / 24-12
04-01

Kerstvakantie
verhuisdagen TEAM
start nieuwe school

