Nieuwsbrief februari 2020

10-02 Naschools sporten
12-02 19.30 uur MR vergadering
14-02 Carnaval 9.00-12.00 uur
17-02 Rapporten mee
17-02 Naschools sporten (laatste keer)
18 & 20-02 10 Minuten gesprekken
21-02 Studiedag alle kinderen vrij!
22 t/m 01-03 Voorjaarsvakantie
03-03 Kinder-MR
Carnaval/ Studiedag
In tegenstelling tot de papieren kalender vieren we op vrijdagmorgen 14 februari carnaval. De
kinderen zijn die ochtend om 8.50 uur uur welkom en om 09.00 uur barst het feest los.
Die dag hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen en zijn ze om 12.00 uur weer uit.
Meer informatie leest u in de brief over carnaval die u gister heeft ontvangen.
Een week later, vrijdag 21 februari hebben wij een studiedag en zijn alle kinderen de hele dag vrij!
Aansluitend start de voorjaarsvakantie.
10-Minutengesprekken
De indeling hiervoor wordt op de klasbordpagina van de groep van uw kind geplaatst. Onderling
ruilen kan, wel graag even doorgeven aan de leerkracht.
Kinder-MR
Wij zijn in januari weer bij elkaar geweest en hebben vooral gesproken over hoe we het buiten
spelen goed kunnen laten verlopen. De kinderen komen met erg goede ideeën en daar gaan we mee
aan de slag; zo zijn er buitenspeelkaarten aangeschaft met spelideeën, gaan we kijken of er in groep
7/8 kinderen zijn die willen helpen met oplossen als er dingen verkeerd gaan tussen kinderen en
krijgt het voetbalveld echte goals! Deze zijn inmiddels ook al gemaakt door de vader van Harm, Barry
Gieling, en zullen door André en onze technische dienst geplaatst worden. Barry, superfijn dat je dit
voor ons hebt weten te regelen! In maart komt de kinder-MR opnieuw bij elkaar.
Schoolreis/ kamp
Tijdens de informatieavond is reeds gesproken over de huidige constructie van de groepen 7 en 8,
die in 2 jaar schooljaren zowel op schoolreis als op een driedaags kamp gaan en daarmee in totaal 8
schooldagen besteden aan niet onderwijs gerelateerde invulling.
Dit is in verhouding te veel. Het budget dat van oudsher beschikbaar is, en nooit naar boven toe is
bijgesteld, voldoet bovendien niet meer om een driedaags kamp fatsoenlijk mee te financieren.
Bovendien drukt een driedaags kamp bij een klein team zwaar op de taakuren die er beschikbaar

zijn. Verschillende argumenten om op zoek te gaan naar een nieuwe vorm. We hebben ons hier als
team intern meerdere malen over gebogen, de OV en MR zijn hierbij betrokken en we zijn tot de
volgende oplossing gekomen:
Op nadrukkelijk verzoek van de OV en de MR blijft de schoolreis voor alle groepen bestaan. Om dit
financieel te kunnen blijven bekostigen, heeft de OV toegezegd een gedeelte aan de schoolreis bij te
kunnen dragen. Dit is niet van invloed op de vrijwillige ouderbijdrage!
Groep 7 en 8 kunnen nog wel beide jaren op kamp, maar we verplaatsen dit vanaf komend
schooljaar naar het begin van het schooljaar (de maand september) zodat we er in ons onderwijs
ook van kunnen profiteren; de nadruk komt dan namelijk op de groepsvorming te liggen. Door het
kamp in te korten, krijgen we financieel meer armslag én zijn de taakuren voor de teamleden beter
te dragen. Dit betekent dat het kamp teruggaat naar 2 lange dagen. Omdat de kinderen in groep 7
dus in september al weer op kamp gaan, hebben we het kamp dit schooljaar naar voren gehaald, te
weten op 14 en 15 mei aanstaande.
Vandaag zijn de kinderen in groep 7/8 van de veranderingen op de hoogte gebracht.
Schoolfotograaf
Deze datum stond nog niet in de kalender: maandag 23 maart is het weer zover! Noteert u het
alvast!

Wie zijn er jarig in februari?

Tess groep3-4
Sanne groep 5-6
Fenne groep 5-6
Marleigh groep 1-2

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!

Nieuw op school
Jiya groep 1-2
Ansh groep 1-2

Wij wensen jullie en jullie ouders een fijne tijd op onze school.
Van harte welkom!

De Zwaluwen organiseert op 17 februari een "Indoor mix training" in sporthal
Heerenmaten te Zevenaar. Dit is een sportieve avond waar we spelenderwijs de jeugd
kennis laten maken met Korfbal. Voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar is dit van 18.3019.30 uur en voor kinderen van 11 tot en met 17 jaar is dit van 18.30-20.00 uur.

