nieuwsbrief

MEI

TOEFL TOETS ENGELS
Op 31 mei worden alle leerlingen van de groepen 6-7 en 8
getoetst op hun Engelse vaardigheid. Zij maken deze ochtend
een toets. Na de toets worden de leerlingen op niveau
ingedeeld om hierna op eigen niveau te werken aan Engels
komend schooljaar. De leerlingen van groep 8 krijgen hierop
een vervolg in het VO. We werken sinds maart jl. met een
nieuwe Engelse methode, National Geographic. In een
volgende nieuwsbrief meer hierover.

X(perience) wall
In het theaterlokaal is in de vakantie de X-wall geïnstalleerd.
Deze wall wordt o.a. gebruikt door de KNVB en de NTB
(tennisbond). Leerlingen leren op een actieve en leerzame
manier verschillende spelletjes. U kunt hierbij denken aan
tellen, letters leren, topografie, tafelsommen etc. etc.
Leerlingen mogen ook zelf spellen ontwikkelen en een eigen
poppetje (avatar) maken om mee te spelen. Hoe gaaf is dat!
Normaliter is het voor een school bijna onmogelijk om zo’n
interactieve muur te bekostigen. Via verschillende financiers is
het ons toch gelukt om dit voor uw kind(eren) te realiseren.
Het team bedankt o.a. onze stichting OPO HvT en vooral de OR
voor deze geweldige kans en dit koninklijk gebaar!
Wij houden u via de social media op de hoogte van de start
van de X-wall (rond 25 mei as.) en wensen de kinderen veel
leer- en speel-plezier.

Coronaregels per 10 mei as. versoepelingen
Coronaregels per 10 mei as. versoepelingen
Hieronder leest u de versoepelingen voor de leerlingen in onze
school:
Groep 7-8 dragen geen mondkap meer in school.
Leerkrachten dragen mondkap alleen tijdens het lopen in
de school, buiten geen mondkap meer.
Leerlingen van groep 6-7-8 mogen in een (vast) groepje
zitten tot aan de zomervakantie in het eigen lokaal.
Leerlingen van groep 7-8 werken alleen in de eigen klas,
tenzij het gaat om bijv. extra hulp.
Leerlingen van obs de Zwaluw hebben gelijktijdig pauze:
10.10-10.30 uur en 12.10-12.30 uur.

PERSONELE VERANDERINGEN
In groep 5 heeft meester Han Klarenbeek ingevallen
vanaf december t/m 23 april jl. Zijn jaarcontract wordt
niet verlengd door ons bestuur. Han gaat de komende
periode op zoek bij andere besturen naar een baan als
leerkracht. Wij wensen hem hierin veel succes. Voor
groep 5 vinden wij dit bijzonder jammer, maar hebben
met meester Jan Dirk Beltman een voor de kinderen
bekende vervanger gevonden tot aan de
zomervakantie. Op vrijdag blijft meester Bert actief in
groep 5.
Graag wil ik mij hierbij alvast even voorstellen.
Mijn naam is Jan Dirk Beltman, ik ben 51 jaar en
woon in het mooie Delden. Ik werk als vaste
invalleerkracht voor de stichting OPO Hof van
Twente, ook op De Zwaluw ben ik voor
kortdurende inval in verschillende groepen
geweest.
In mijn vrije tijd heb ik verschillende hobby’s: ik
reis graag (als het weer kan…) en interview
regelmatig voor de lokale radio, 1Twente
Hengelo, bekende en minder bekende inwoners.
Ik verheug mij erop de komende periode op
maandag t/m donderdag in groep 5 les te geven,
ook een groep waar ik al weleens heb mogen
invallen. Ik zie er naar uit om nader kennis te
maken en met de groep en collega’s samen te
werken!
Heel graag tot ziens, Jan Dirk Beltman.
Meester Arjen uit groep 6 wordt vanaf nu iedere
maandag gecompenseerd door meester Bert tot
aan de zomervakantie.
Juf Carmen uit groep 8 heeft een aantal dagen
teveel gewerkt, zij wordt gecompenseerd door
meester Tim.

BELANGRIJKE DATA MEI 2021
10-12 mei Schoolkamp groep 7
13 mei Hemelvaart leerlingen vrij t/m 14 mei
rond 20 mei uitslag Cito Eindtoets groep 8
23-24 mei Pinksteren leerlingen vrij
31 mei TOEFL toets Engels groepen 6-7-8

