nieuwsbrief

April

BRANDOEFENING
Donderdag 1 April (geen grap) hebben wij de
eerste brandoefening gehouden. Alle groepen
hebben een verzamelplek op het plein. In 2.42
minuut was de hele Zwaluw ontruimd. In de
komende maanden zullen wij deze oefening
herhalen zodat de leerlingen exact weten wat er
van hen verwacht word.

EINDTOETS GROEP 8

Jaarlijks maken de leerlingen van groep 8 de CITO
eindtoets. Deze staat dit jaar gepland op 20 en 21
april. De uitslag volgt na de meivakantie.

SCHOOLREIZEN

Zoals ieder jaar staan ook dit jaar de schoolreizen
weer op het programma. Momenteel is er helaas
geen duidelijkheid over het wel of niet open gaan
van allerlei attractieparken en andere
voorzieningen. Wij houden u op de hoogte zodra er
meer duidelijkheid over is. De intentie is om wel op
schoolreis te gaan dit schooljaar, als dit mogelijk is.
Daarom vragen wij u binnenkort in een brief om de
daarvoor bestemde bijdrage over te maken naar de
rekening van de OR van onze school, inzake
schoolreizen.

BELANGRIJKE DATA APRIL 2021
2 -5 april
6 april

Goede vrijdag en Pasen
Studiedag OPO HvT
Leerlingen zijn vrij
6 april
inschrijven 10 min. gesprekken
13 april
MR vergadering
12-13-15 april
10 minutengesprekken online
23 april
Koningsspelen in eigen klas
(m.m.v. Remy Dijkstra gymdocent)
24 april t/m 9 mei Meivakantie

lio-stagiaires

In onze school werken 3 LIO-ers, Leerkrachten In
Opleiding. Zij zijn in hun laatste fase van de
opleiding bezig en stellen zich hieronder aan u
voor:

Juf Roos groep 3
Mijn naam is Roos Groeneveld. Ik
ben 21 jaar en kom uit Enter. Op
dit moment zit ik in het vierde jaar
van de pabo in Deventer en ben
ik in de eindfase van mijn studie.
In februari ben ik begonnen met
mijn LIO-stage in groep 3. Tot het
eind van het schooljaar zal ik op
de maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag te vinden zijn op de
Zwaluw. Naast mijn LIO-stage
voer ik mijn eindscriptie uit
binnen de school wat in het teken
staat van leesmotivatie. Wie weet
treffen we elkaar de komende
periode. Tot ziens op de Zwaluw!

Meester Danny groep 8b
Mijn naam is Danny Megelink, ik ben
24 jaar en ik ben woonachtig in
Holten. In mijn vrije tijd ben ik vaak te
vinden bij de plaatselijke voetbalclub
en ook in de Grolsch Veste.
Voorafgaand aan de Pabo heb ik de
opleiding onderwijsassistent
succesvol afgerond. Op dit moment
zit ik in mijn zesde week op OBS de
Zwaluw en heb ik het erg naar mijn
zin in de groepen 8 en in het team
van de Zwaluw.

Meester Tim groep 8a
Mijn naam is Tim Kelder, ben 22
jaar oud en woon in Nijverdal.
Naast mijn studie zwem ik graag
en doe ik aan fitness. Daarnaast
vind ik het erg leuk om reizen te
maken naar verre landen en ben
ik gek op muziek. Momenteel
studeer de Pabo op Saxion in
Deventer. Ik vind het erg leuk om
voor de klas te staan en heb het
hier erg naar mijn zin op OBS de
Zwaluw.

