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START SCHOOLJAAR 2021-2022
We zijn weer gestart !!! De teamleden
hebben er veel zin in om er weer een mooi
schooljaar van te maken. We hopen dat we u
binnenkort mogen ontvangen in ons
prachtige gebouw. We zullen u zo snel
mogelijk op de hoogte brengen als wij
duidelijkheid hebben.

FRUITDAGEN

Afgelopen jaar hebben we meegedaan aan
het FRUIT&GROENTE-project, waarbij de
kinderen op woensdag, donderdag en
vrijdag fruit kregen op school. Wij hopen dit
jaar ook weer mee te mogen doen met
Schoolfruit. In de Nieuwsbrief kunnen wij u
melden of obs de Zwaluw weer kan
deelnemen. Graag willen wij deze dagen
sowieso als fruitdagen blijven behouden, dus
vragen wij u, uw kind, op WOENSDAG,
DONDERDAG EN VRIJDAG fruit mee te
geven.

LEERLINGENRAAD
LEERLINGENRAAD Dit schooljaar zijn er verkiezingen
voor de leerlingenraad. In de week van 6 september
kunnen leerlingen van de groepen 5-6-7 en 8 zich
verkiesbaar stellen en op vrijdag 10-09 wordt in deze
klassen gestemd. De leerlingenraad vergadert eens per
6 weken van 14.30 tot 15.00 uur op school. Juf José zit in
de raad namens het team.

LUIZENZAKKEN & VULPENNEN
Wilt u een nieuwe luizenzak of vulpen dan
kunt u deze op school aanschaffen. De
kosten voor de luizenzak zijn € 3,00 en voor
de LAMI vulpen € 12,50.

NIEUWE COLLEGA'S

Dit schooljaar is Lotte Nijmeijer
(groep 4) nieuw in ons team voor de
woensdag, donderdag en vrijdag en
Daniëlle van der Sluis (groep 7) op
woensdag en donderdag. Tevens zijn
er nieuwe collega’s in ons team die
begeleiden bij diverse groepen. Dit
zijn Roos Groeneveld (vb. groep 3),
Wim Tuller (vb. groep 4-5-6) en
Danny Megelink (vb. groep 7-8)
Daarnaast heeft een collega
uitbreiding van uren gekregen.
Hierdoor is het mogelijk om de
formatie sluitend te krijgen. Dit
schooljaar zullen de lessen Engels
deels door een vakdocent gegeven
worden, hierover volgt verdere info.
De Zwaluw is opleidingsschool van
de PABO Saxion Deventer en er
kunnen mogelijk nog enkele
stagiaires geplaatst worden in de
loop van het schooljaar. De stagiaires
worden begeleid door onze eigen
opleider in de school, juf Carli.

INFORMATIEAVOND
De informatieavonden voor alle groepen gaan
ook dit schooljaar niet door! (i.v.m. COVID-19)
Iedere groep stuurt een mail inzake
groepsinformatie op vrijdag 3 september as.
Wel schuiven wij de welbevinden gesprekken
naar voren naar medio oktober. Hierover krijgt
u bericht via de groepsleerkracht(en).
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FIETSEN NAAR SCHOOL

Momenteel zijn er voldoende fietsplekken voor
de leerlingen. Leerlingen van de groepen 1-2-en
3 parkeren de fiets aan de Fokkerstraat. De
overige groepen kunnen de fiets parkeren in de
stalling aan de Pr. Irenestraat. De rij direct aan
de PR. Irenestraat is voor de Welp, de overige
rijen voor onze leerlingen. De OR voorziet
iedere leerling van een oranje hesje. Een aantal
keer per jaar zijn deze te ruilen in overleg met
de OR. Als het hesje kwijt is kunt u een nieuwe
aanschaffen bij de OR voor € 4,00. Wij vragen u
om het hesje dagelijks te gebruiken!

STrANDBALFOTO'S
We willen jullie bedanken voor de leuke
foto's van onze Zwaluwdtrandbalactie !
Hebben jullie nog foto's dan mogen jullie
deze nog sturen naar Lieke.

LUIZENPLUIZEN

Door de nog geldende Coronaregels
gaat de luizencontrole bij de kinderen
nog niet van start.
Vandaag kregen we melding dat er in 3
groepen luizen zijn. De ouders van deze
groepen zijn via parro op de hoogte
gebracht.
Wilt u, ook al heeft u geen melding
gehad, uw kind regelmatig controleren.
Mocht u luizen constateren wilt u dat
dan melden bij de groepsleerkracht

l.stege@opohvt.nl

ACTIE VAN PLUS BLANKHORST
Op 5 september start Plus Blankhorst met de actie 'Spaar je club gezond'.
Middels deze actie kun je jouw club/vereniging/stichting een steuntje in de rug
bezorgen.
Bij iedere € 10,- aan boodschappen ontvangt u een unieke code, welke kan worden
'geschonken' aan een van de deelnemende clubs…. en laat nu net de Stichting Ouders
en vrienden van Obs de Zwaluw (OR) een van die deelnemende clubs zijn!!
De unieke code die u ontvangt kunt u zelf activeren, maar u kunt deze ook inleveren bij
de leerkracht van uw kind, makkelijker kan het eigenlijk niet! Een dezer dagen krijgt uw
kind een flyer mee met daarop meer informatie over deze spaaractie.

