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Nieuwsbrief april 2014
Kalender:
2 april
: groep 1 t/m 4 vrij i.v.m. studiedag
10 april : schriftelijk verkeersexamen groep 7
14 april : MR vergadering om 19.30 u.
15 april : knutselmiddag groep 1 t/m. groep 8
16 april : schoolkamp groep 8 van 16 april t/m. 18 april.
17 april : fietsen controle gr. 7 op school.( 12 mei verkeersexamen praktijk)
18 april : Goede Vrijdag is een schooldag.
21 april : tweede paasdag is vrij.
23 april : OR vergadering om 8.30 u.
24 april : schoolreisdag groep 1 t/m 7.
25 april : Koningsdag sportdag. Sportdag van 15 mei vervalt.
28 april : ‘meivakantie’ van 28 april t/m. 9 mei.
OR nieuws
Wij hebben Paula den Bak (moeder van Jesper en Indy Swart) een
beterschapskaart gestuurd namens alle ouders en kinderen van het Zwanenest.
Wij hopen dat Paula snel zal herstellen van haar operatie.
MR nieuws
Sinds kort is onze MR uitgebreid met twee nieuwe leden. Namens de ouders
Onno v.d. Leij en namens de leerkrachten Hilde Koens. Voor u op een rijtje nog
even de MR leden:
Ouders: Nathalie Kooijman, Ruud Bais, Onno v.d. Leij en Amanda Stigt-Stans.
Leerkrachten: Susanne de Koning, Corina Oudmaijer (voorzitter), Hilde Koens en
Nynke Zijlstra.
Schoolreis.
Op donderdag 24 april gaan de groepen 1, 1/2, 3, 4, 5/6 en 6/7 op schoolreis. U
krijgt twee weken van te voren via de mail meer informatie over deze dag.
Schoolreisgeld
De facturen van het schoolreisje zijn digitaal verzonden. Als iemand de mail niet
ontvangen heeft of liever een papieren versie wil, dan graag melden.

Zandbakzand.
Sinds vorige week ligt er weer nieuw zandbakzand in de zandbak. Altijd prettig
als je daarin speelt.
Knutselmiddag
Op dinsdagmiddag 15 april vanaf 13.15 uur is het knutselmiddag voor de hele
school.
We willen met alle kinderen van groep 1 t/m 8 in het kader van Pasen iets leuks
maken. De ouderraad heeft ons daarvoor iets leuks aangereikt.
’s Middags is er geen gymles voor de groepen 3 en 6/7.
10 minuten gesprekken groep 1 /2
Op dinsdag 13 mei vinden er 10-minuten gesprekken plaats voorde kinderen van
groep 1 van juf Nynke en juf Gery. In de week voor de meivakantie hangt er een
lijst in de entree van de kleuters, waarop u kunt intekenen.
Koningsspelen
Op vrijdagmorgen 25 april houden wij de koningsspelen. Binnenkort krijgt u daar
nader bericht over.
Ouders in de klas.
Beste ouders, we vinden het heel leuk als u bij ons in de klas komt, maar dan heel
graag om 3 u. Om half negen ’s ochtends willen we graag direct met de les
beginnen. Ons verzoek: geef uw kind op de gang een kus en dan weer op naar huis.
Verkoop dispensers, keyboards en gitaren.
Voordat we het op Marktplaats aanbieden geven we u de mogelijkheid de
volgende zaken bij ons aan te schaffen:
Van het merk Tork, zeep- (€ 20,-) en handdoekdispensers(€15,-), dubbele wcrolhouder(€30,-) en luchtverfrissers(€15,-).
Voor de eerste drie hebben we een set prijs van €50,- in gedachten. (nieuwprijs
€170,-)
Op school zijn ook keyboards te koop, inclusief hoes en snoer voor €50,Gitaren inclusief hoes zijn voor €35,- te koop bij juf Gerda.
Cursussen, studiedagen.
Als ouder krijgt u regelmatig te maken met studiedagen van leerkrachten.
Misschien stelt u zich wel terecht de vraag: “Maar wat doen die onderwijzers
dan?” Om u daar enige duidelijkheid in te geven, hebben enkele leerkrachten een
stukje geschreven.

Taakspel:
Op ‘t Zwanenest werken we tijdens het zelfstandig werken met Taakspel. Dit
houdt in dat we aan de hand van positieve regels ( deze zijn samen met de
leerlingen opgesteld) en een beloningssysteem werken.
Doelen van taakspel:
-Het taakgericht gedrag neemt toe
-Het regel overtredend gedrag neemt af
-Het klassenklimaat wordt positiever.
Rond april/mei gaan we op school de laatste fase in, voorafgaand aan een
trainingsmoment voor de leerkracht. In het kort komt het erop neer dat de
regels en de complimenten van kracht blijven, maar de beloningen afnemen; het
wordt meer vanzelfsprekend om rustig en met uitgestelde aandacht te kunnen
werken.
Mirjam.
Surplusdag
Kinderen vrij en het team?
Op 19 maart gingen alle leerkrachten naar de Kampanje in Den Helder om met
32 scholen van de stichting Surplus het 10-jarig bestaan te vieren, met als
thema:
“Fluitend aan het werk”.
Een grote tegenstelling was de opening met het lied van Brigit Kaandorp “Zwáár
Leven”. Het was een mooie binnenkomer om de tongen los te maken over
werkdruk.
Wat is werkdruk? Hoe kunnen wij ermee om gaan? Welke verantwoording hebben
wij? Hoe voorkomen wij stress?
We kregen deze dag de handvatten om in vervolg “Fluitend aan het werk” te
gaan!!!

Mijn eerste workshop was het aanleren van de salsa. Oefenen,
draaien maar vooral veel lachen en een succeservaring gaven mij zo’n boost om de
Cito’s, de analyses, handelingsplannen en al het nakijkwerk even te vergeten.
’s Middags een serieuzere workshop: Hoe om te gaan met werkdruk en stress!
Ik neem de tips graag ter harte, maar wat ik deze middag vooral heb geleerd, is
dat ik met liefde werk met kinderen en dat geeft me zoveel positieve energie
dat ik inderdaad fluitend en lachend naar school ga.
Yvette
In de volgende nieuwsbrief meer over ‘cursussen’.

Mag ik mij even voorstellen…..?
Ik ben Lotte Neef. Ik ben 16 jaar en kom uit Schagerbrug. Mijn hobby is zingen.
Ik zit in het eerste jaar van de opleiding pedagogisch medewerker niveau 4. Voor
mijn opleiding loop ik 20 weken stage en dit doe ik bij groep 5/6. Ik vind het een
hele gezellige groep. De kinderen zijn allemaal heel leuk en helpen elkaar goed. Ik
ga elke dag met veel plezier naar mijn stage. Dit komt mede door de leuke groep.
Na mijn opleiding wil ik graag doorleren. Het lijkt mij leuk om te gaan werken in
het speciaal onderwijs.
Pimp de school.
De afgelopen weken zijn ouders bezig geweest om de school te verven. Ook
willen wij medewerkers van de Rabobank heel hartelijk danken, dat zij ons een
middag geholpen hebben met schilderen in verband met de landelijke vrijwilligers
actie ‘NL Doet”. Tevens bedanken wij “Haantje de Voorste” voor het sponsoren
van een geweldige lunch, firma Ott voor het lenen van de steigers en alle ouders
en leerkrachten die geholpen hebben.
Fantastisch dat we op jullie konden rekenen!!
Tennisochtend
De kinderen van groep 3, 4 en 5/6 hebben bij de plaatselijke tennisvereniging
een leuke, actieve tennisspeelles gehad. We willen de mensen van de vereniging
daar hartelijk voor danken.

