Geachte ouders en verzorgers,

De verhuizing naar het KindCentrum Markelo is uitstekend verlopen. Helaas mogen
wij u nog niet binnen ontvangen, maar dat houdt u zeker tegoed! Zodra de tijd en de
regelgeving het toelaat nodigen wij u graag uit om al dit moois te bekijken. Wat zijn we trots!
Zoals eerder vermeld hebben we ook aan het Beaufortplein een fijne tijd gehad. Hierbij willen wij alle
ouders, die hierbij hebben geholpen, hartelijk danken. Een speciaal woord van dank is gericht aan de
oversteekouders. De oversteek aan de Grotestraat was best een hekel punt bij de start, maar is
uitstekend opgelost mede door de fantastische inzet van al deze vrijwillige ouders en verzorgers!
Ook een woord van dank is op zijn plaats aan de buren die in het begin best sceptisch waren t.a.v. de
intrede van een school. Een goede samenwerking tussen school, uitvaartcentrum, kerk en verdere
buren was de basis voor een fijne tijd die voor iedereen naar tevredenheid is verlopen.

Inrichting nieuwe Zwaluw
Zoals eerder gemeld hebben wij een Finse binnenhuisarchitect in hand genomen, op advies van
Jasper Kok (directeur-bestuurder OPO HvT). Kati is in februari op school geweest, heeft gesprekken
gevoerd met diverse geledingen uit de school en de leerlingenraad. Ook is er een enquête uitgezet
(KATIBOT) waarin u als ouder ook kon aangeven hoe het nieuwe leren op Zwaluw vorm gegeven zou
kunnen worden. Wij denken dat deze samenspraak uitstekend heeft uitgepakt en zijn dan ook blij te
melden dat Kati, ons bestuur en team mega-tevreden zijn! De inrichting van de Zwaluw past
naadloos bij het gebouw en geeft een nieuwe dimensie aan onze schoolvisie: KIND IS KONING!

Instructiemomenten vinden plaats in de groepslokalen, maar de verwerking kan ook plaatsvinden op
de leerpleinen, LAB en of theater. Dat geldt voor alle groepen. Onze kleutergroepen zijn geheel
nieuw ingericht, voorzien van nieuwe bouwhoeken en poppenhoeken, een speelkeuken en vele
nieuwe leer- en speelmaterialen. Ook zijn er in alle lokalen op de begane grond deuren naar buiten
om het onderwijs en buiten te verbinden. Groep 3 heeft haar lokaal ook beneden, en wel het grote
lokaal (72m2) aan de Fokkerstraat hoek Koekoekslaan. Deze ruimte biedt veel ruimte om te leren en
te spelen. Een nieuwe leeshoek is een van de eyecatchers. Aan de overzijde vindt u het theaterlokaal
waar de kinderen zelf een voorstelling geven, drama-theaterlessen plaatsvinden, een boekvertelling
nagespeeld kan worden, de bieb voor de groepen 1-2-3 is geplaatst en waar muziek gemaakt kan
worden. Ook staat hier een “greenscreen” voor het maken van eigen filmpjes en VLOGS.

Op de bovenverdieping vindt u de groepen 4 t/m 8. Hier zijn grote lokalen geplaatst (64 – 72 m2),
rondom een modern ingericht leerplein waar leerlingen kunnen leren en spelen. In ieder lokaal is ook
een STA-tafel geplaatst, omdat leerlingen hebben aangegeven ook graag staand hun werk te willen
maken. Boven het directiekantoor is een ruimte ingericht als bieb en spreekkamer. Tegenover deze
plek, gelegen aan het dakterras en betontrap vindt u het LAB. Hier worden leerlingen uitgedaagd om
onderzoekend te leren. Dit gaat o.a. met behulp van lego, microscopen, 3D printer, Kapla etc. etc.
etc. Onze OR heeft een enorme investering gedaan in het LAB, dus wij willen hen, en u als ouders en
verzorgers, enorm bedanken dat dit gerealiseerd is. Binnenkort vinden er gesprekken plaats met
Heutink en Saxion / UT Twente om dit LAB een verdere professionele impuls te geven! Leerlingen
dragen hier bijv. een witte LAB-jas en indien nodig een veiligheidsbril.

Op deze manier willen we het gebouw, de inrichting en ons onderwijs tot één geheel maken. De
leerpleinen zijn daar het beste voorbeeld van momenteel evenals de extra ruimtes als de bieb,
theater en LAB. Hier geldt: ieder KIND=KONING en kan je “iedere dag versteld staan van zichzelf!”
(onze Zwaluw leerlingbelofte)
Om dit te realiseren is de Zwaluw uitgerust met een enthousiast, gedreven en professioneel
schoolteam. Het leren van uw kind wordt in deze omgeving in goede banen geleid.

Vanaf 4 januari as. regelt obs de Zwaluw haar eigen noodopvang.
Indien u gebruik maakt van de tijdelijke noodopvang vindt u hier de nodige informatie:
U wordt verwacht bij de hoofding Koekoekslaan 2a.(onder de letters KINDCENTRUM MARKELO) Hier
zal een teamlid u ontvangen en zich ontfermen over uw kind(eren). Hier zullen de leerlingen ook het
pand verlaten op de afgesproken tijd. Wij houden de reguliere schooltijden aan i.v.m. een soepele
overgang met de mogelijke BSO.
Leerlingen hebben een pakketje meegekregen voor de week van 4 tot en met 8 januari. Dit kunnen
zij de 1e week meenemen naar school en gebruiken tijdens de noodopvang.
Maandag 4 januari ontvangt u de taakbrief voor de week van 4-8 januari. Hierin staan de
werkzaamheden voor de leerlingen deze week. Er zal natuurlijk ook minimaal één contactmoment
zijn deze week. In de week van 4 januari krijgt u een parro van de groepsleerkracht, waarin zij
aangeven wanneer er een contactmoment is. Ook zal in deze week het digitaal lesgeven worden
vormgegeven en ingericht. Op dit moment is er nog onduidelijkheid over het functioneren van de
WIFI etc., vandaar dat de leerlingen de 1e week van januari op papier werken. Momenteel werkt de
WiFi niet optimaal, dus online werken vanuit de school is nog lastig. Er wordt hard aan gewerkt,
evenals in deze vakantie, maar er zijn nog netwerk problemen. (dit geldt helaas voor alle gebruikers)

Verdere info en instructie volgen komende maandag.

Hoe werkte het ook alweer?
Via deze link kunt u een korte instructie volgen hoe TEAMS werkt. Het filmpje is opgenomen
door ons bovenschools ICT team.

Uitleg Teams voor kinderen:
https://www.youtube.com/watch?v=OIth0P4cM8U&t=15s&ab_channel=OpenbaarPrimairO
nderwijsHofvanTwente

Hieronder de teamverdeling inzake de noodopvang:
Dag
Maandag

Team obs de Zwaluw
Marjolein
Kaylee - Vera - Ilse
José
Vera - Ilse
Wim / Lieke S
Kaylee
Wim / Diede
Femke - Jesse
Anita
Femke

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

De noodopvang is in principe geregeld t/m maandag 18 januari. Op dinsdag 12 januari volgt een
persconferentie met mogelijk verdere maatregelen. Hiervan houden wij u weer op de hoogte.

Wij hopen te starten op dinsdag 19 januari met ALLE leerlingen op locatie. Mocht dit eerder het geval
zijn dan hoort dat u dat z.s.m. Binnenkort ontvangt u ook een aantal zakelijke mededelingen t.a.v. de
herstart van de school. Denk hierbij aan het plaatsen van de fietsen, fietscirkel (i.s.m. de gemeente),
welke entree geldt voor welke groep en verdere informatie.
Deze informatie is bedoeld voor het moment wanneer de leerlingen naar het nieuwe gebouw gaan.

TENSLOTTE STUREN WIJ U 01-01-2021 EEN IMPRESSIE
VAN HOE DE SCHOOL, DE LOKALEN, LEERPLEINEN,
THEATER, LAB EN HET BUITENTERREIN ERUIT ZIEN!
Deze film kunt u downloaden via de meegestuurde link, of op YOUTUBE bekijken via een link.
Ook deze Link ontvangt u binnenkort en is vanaf 01-01-2021 beschikbaar!

Vuurwerk verzekerd!!

Fijne jaarwisseling namens het team en een KONINKLIJK 2021,

