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TEVREDENHEIDsENQUÊTE
Graag willen wij u bedanken voor het invullen van de
tevredenheid enquête. Momenteel zijn er 75
antwoorden binnen. Het is jammer dat er 42
enquêtes "onvolledig" zijn ingevuld, waardoor zij niet
meetellen in het eindresultaat.
Wij willen u daarom vragen om de enquête alsnog in
te vullen of aan te vullen. De sluitingsdatum is 10
november a.s.
Alvast bedankt voor uw deelname. In de begeleidende
mail staat nogmaals de LINK om de enquête te
hervatten of in te vullen.

GROEP 9 ONDERBOUW
Na de herfstvakantie zijn we ook in de onderbouw
gestart met extra uitdagende opdrachten voor
kinderen die hier behoefte aan hebben. U kunt hierbij
denken aan denksleutels, dit zijn sleutels met daarop
een vraag of opdracht die kinderen aanzet tot creatief,
analytisch en praktisch denken. Een voorbeeldvraag
hiervan is: "teken een uitvinding waardoor er geen
blaadjes meer op de grond kunnen vallen".
In groep 3 en 4 krijgen de leerlingen daarnaast
uitdagende rekenopdrachten en gaan ze bezig met
een project over dieren.

SCHOOLFRUIT

Zoals eerder aangegeven start in de week
van 15 november het schoolfruit project '21'22. Op woensdag, donderdag en vrijdag
wordt er 20 schoolweken gratis fruit
aangeboden. Mogelijk kunt u de overige 2
dagen zelf fruit meegeven aan de kinderen.

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
Na de herfstvakantie is Lotte Nijmeijer
gestopt in groep 4. Zij werkt nu elders. De
vervanging voor groep 4 wordt de rest
van het schooljaar op woensdag en
donderdag ingevuld door Anita Wissink
en op vrijdag komt Naomi Essink. (LIO
stagiaire 2020)
Daniëlle van der Sluis werkt op woensdag
in groep 7. Tevens geeft zij op maandag
de Engelse lessen in diverse groepen.
Danny Megelink werkt de komende
periode op donderdag in groep 7.
Daniëlle zal later dit jaar ook de
donderdag overnemen.
In groep 5 is na de herfstvakantie Sezen
Ceri extra op donderdag en vrijdag tot
het eind van het schooljaar. Zij is
herintreder in het basisonderwijs en
toegevoegd aan ons team. Zij verzorgt
ook Engelse lessen en zal de komende
maanden op donderdag en vrijdag lessen
overnemen van Diede Hofstee in groep 5.
In de extra bijlage vindt u de informatie
van de stagiaires van dit schooljaar.

veiligheidshesjes
Zondag 31 oktober is de klok weer verzet.
Hierdoor is het eerder donker. We willen u
met klem vragen de komende
wintermaanden uw kinderen het hesje te
laten dragen, voor de veiligheid van
iedereen!
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BELANGRIJKE DATA
12 november opening Kindcentrum wethouder
12 november burgemeester in groep 5
16 november MR vergadering
25 november boomplantdag groep 8
1 december VIP-ochtend (Very Important Peuter)
3 december Sinterklaas
22 december Kerstviering
23-24 december Studiedagen leerlingen vrij

JONG EN OUD, SAMEN GOUD

LUIZENPLUIZEN
Het "luizen pluizen" is weer gestart na de
herfstvakantie. Iedere groep is voorzien
van één of meerdere moeders, die deze
taak op zich nemen. Wij willen u vragen
thuis ook alert te blijven en bij tussentijdse
constatering dit bij school te melden.
Bedankt voor uw medewerking!

Maandag 1 november heeft groep 6 samen met
bewoners van de Anholtskamp het bordje
onthuld van de samenwerking tussen de
Anholtskamp en obs de Zwaluw. Leerlingen van
groep 6 gaan spelletjes spelen en bewoners
van Carint Reggeland komen tijdens de
wandeltocht naar onze nieuwe school.
Maandelijks is er vanaf nu contact tussen
beiden. Later zullen ook andere groepen
deelnemen. We maken er een mooie
samenwerking van!

ACTIE VAN PLUS BLANKHORST
Op 5 september startte 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!
De actie stopt 20 november a.s. dus we willen u vragen om deze maand nog te blijven
doneren. Alvast bedankt voor uw donaties!

