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SCHOOLFRUIT

Het is opnieuw gelukt!
Leerlingen van onze school krijgen vanaf november
weer schoolfruit op woensdag, donderdag en vrijdag
gedurende 20 weken!
Deze 3 dagen zijn onze fruitdagen, dus zien wij liever
geen koekjes etc. tijdens deze dagen.

KIK start na de herfstvakantie
Alle groepen starten na de herfstvakantie met KIK.
Groepen 1-2-3 werken samen, net als de groepen 4
en 5. Ook de groepen 6-7 en 8 kiezen samen uit
verschillende workshops.

WELBEVINDENGESPREKKEN

De welbevindengesprekken vinden plaats in de
week van 11 oktober. Op maandag 4 oktober kunt u
vanaf 15.00 uur inschrijven via Parro. Leerlingen
vanaf groep 6 mogen ook bij het gesprek aanwezig
zijn.

VERKEERSOUDER OVERSTEEK
GOORSEWEG
In ons overleg met de Welp kwam naar voren dat er
onveilige verkeerssituaties ontstaan voor leerlingen
die moeten oversteken bij bijv. de Goorseweg en de
Rijssenseweg om naar school te komen. Daarom
zoeken beide scholen een verkeersouder die de
mogelijke oversteek wil coördineren. U kunt zich
opgeven bij de directie van de school:
directie.obsdezwaluw@opohvt.nl

KINDERBOEKENWEEK

Van woensdag 6 oktober tot vrijdag 15
oktober is het Kinderboekenweek. Het thema
van de Kinderboekenweek is: “Worden wat je
wil”. We beginnen de week op woensdag 6
oktober met een leuke vossenjacht in de
buurt voor de kinderen. U kunt zich via de
parro nog opgeven als vos. ’s Middags is er
gelegenheid om een leuk boek te kopen bij
het kraampje van Prins. De rest van de week
zal er veel aandacht zijn voor verschillende
beroepen en natuurlijk veel voor lezen en
voorlezen. We zijn nog op zoek naar ouders
die het leuk vinden om in de klas wat te
komen vertellen/voorlezen over hun beroep.
U kunt zich opgeven bij de leerkracht. De
bovenbouw leerlingen gaan voor een Zwaluw
voorleeskampioen. Op donderdag 14
oktober sluiten we met alle leerlingen op het
schoolplein (bij de hoofdingang) om 14:15
uur de Kinderboekenweek af.

BOEKHANDEL PRINS IN DE HAL
Vanaf dinsdag 5 oktober is er bij OBS de
Zwaluw een tafel ingericht met de leukste
boeken van dit moment. Boekhandel Prins
staat op woensdag 6 oktober ’s middags vanaf
12.30 uur in de hal om de boeken te verkopen.
(Er kan uitsluitend contant betaald worden, er
is geen mogelijkheid tot pinnen).

BELANGRIJKE DATA
1 oktober
6 – 14 oktober
11-13-14 oktober
15 oktober
25 oktober

Open Huis de Zwaluw 16.00 uur - 19.30 uur
Kinderboekenweek
Welbevindengesprekken
Studiedag kleuters
Studiedag alle groepen

