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AMELAND 2021

Groep 8 gaat ook dit jaar weer naar Ameland. We
vertrekken dinsdag om 08.45 uur naar de
Kiewietshoeve in Nes. Op vrijdag 24 september
komen wij terug rond de klok van 16.30 uur.
Aangezien juf Diede meegaat naar Ameland, wordt
zij deze week vervangen door Jan Dirk Beldman.
Foto's van deze schoolreis worden gedeeld via
Facebook en Instagram.

SCHOOLGIDS
Binnenkort ontvangt u via de mail de nieuwe
schoolgids. Hierin leest u de belangrijkste informatie
voor de leerlingen. We wensen u alvast veel
leesplezier.

STAGIAIRES 2021
Dit schooljaar zijn er 3 PABO stagiaires actief in de
Zwaluw. Het gaat om:
Jessie groep 1-2a
Vera groep 3
Kirsten groep 6
Ook zijn er 3 ROC studenten als onderwijsassistent
actief, te weten:
Amber groep 1-2b
Johan groep 5
Wesley groep 7

INSECTENHOTEL / WISH <3

De officiële opening met wethouder Pieter
van Zwanenburg is verplaatst naar 12
november as.
Vrijdag 17 september wordt ’s ochtends de
WISH3 onthuld in onze centrale hal. Deze
prachtige boom is gemaakt voor de opening
van het kindcentrum.
De wensboom wordt wel in gebruik genomen
evenals het insectenhotel. In de wensboom
kunnen leerlingen kaartjes hangen met een
“maatschappelijke” wens. Hierover hoort uw
kind meer in de groep. De boom is gemaakt
door studenten van het ROC van Twente en
ontworpen door Lonneke van Stichting
Assortimens in Oldenzaal. Het hout is
geleverd door Houtzagerij Twickel. In de
boom zijn prachtige versieringen gemaakt
door cliënten van Zorgatelier Ambt-Delden. U
ziet dat er veel maatschappelijke instanties
dit geweldige project ondersteunen.
Het insectenhotel wordt aangeboden door
CNB, de begeleider van de bouw van het
kindcentrum. Enkele kinderen van de 3
organisaties vullen dit hotel vrijdagochtend
i.s.m. medewerkers van de gemeente, school
en CNB.

In de volgende nieuwsbrief (eind september) stellen
zij zich voor.

WINNAARS STRANDBALACTIE

De PABO studenten (lerarenopleiding) wisselen
mogelijk halverwege het schooljaar van groep. In
principe blijven de ROC studenten het hele
schooljaar in dezelfde groep. In de nieuwsbrief van
oktober zullen zij zich voorstellen. Wij wensen hen
een leuke en leerzame tijd op de Zwaluw.

Lucas Jan en Josefien Bittink en Lauren
Schreurs hebben GEWONNEN !!!
GEFELICITEERD!!!

Onze leerlingenraad heeft de winnaars gekozen
van de Zwaluwstrandbalactie.

Vrijdag 17 september krijgen
zij van de leerlingenraad
een leuke verrassing!
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PERSCONFERENTIE 14 SEPTEMBER
Vanaf 25 september worden de maatregelen t.a.v
scholen versoepeld. Dit houdt o.a. in dat u zich weer
op het plein van het Kindcentrum mag begeven.
Het geeft ons de ruimte om een “Open Huis” te
organiseren, waarbij uw kind(eren) u het prachtige
gebouw mogen laten zien. Dit zal plaatsvinden op
vrijdag 1 oktober a.s. van 16.00 uur tot 19.30 uur.

ACTIE VAN DE PLUS
Spaart u met ons mee ?
alvast bedankt !!!

LEERLINGENRAAD
Er zijn verkiezingen geweest in de klassen
voor de nieuwe leerlingenraad. De volgende
leerlingen maken deel uit van de
leerlingenraad 2021-2022:
Groep 5: Tess en Emmi
Groep 6: Lindsay en Vajén
Groep 7: Ruben en Melle
Groep 8: Liz en Koen
In de volgende nieuwsbrief (eind september)
stellen zij zich voor.
Juf José en juf Carmen versterken de raad
vanuit het team.

U mag de kaartjes ook bij de groepsleerkracht inleveren

BELANGRIJKE DATA
17 september
21-24 september
1 oktober
6 tot 15 oktober
11-13-14 oktober
15 oktober
18 tot 22 oktober
23 oktober

Wish3 en insectenhotel
Groep 8 naar Ameland
Open Huis 16.00 tot 19.30 uur (verdere info volgt)
Kinderboekenweek
Welbevindengesprekken, leerlingen vanaf groep 6 zijn mede
uitgenodigd
Studiedag kleuters, leerlingen groep 1-2 vrij!
Herfstvakantie
Studiedag hele school, alle leerlingen vrij!

