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Start schooljaar
Na een welverdiende vakantie zijn we vandaag weer begonnen. Een heerlijke dag vol met mooie
verhalen, tekeningen en enthousiasme. Namens het team wensen wij iedereen een fijn schooljaar.
Bedankt!
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen, kinderen, ouders en collega’s te
bedanken voor het prachtige afscheid wat ik voor de vakantie gekregen heb.
Zoveel blijde kinderkoppies, bloemen, warme woorden, kaarten, tekeningen en cadeau’s……….het is
teveel om op te noemen. Het was hartverwarmend en ik kijk er met heel veel plezier op terug.
Tot slot wil ik iedereen een fijn schooljaar toewensen. Veel plezier!
Het ga jullie goed!
Vriendelijke groeten,
Edith van der Wal van Viegen.

Schooltijden
Schooltijden:
vanaf vandaag wijzigen de schooltijden. Het rooster ziet er vanaf 29 augustus als volgt uit
Maandag
08:30-12:00
13:00-15:00
Dinsdag
08:30-12:00
13:00-15:00
Woensdag
08:30 12:30
Donderdag
08:30-12:00
13:00-15:00
Vrijdag
08:30 12:30
Bovenstaande rooster is voor alle groepen (1 t/m 8)

De kinderen kunnen de school in nadat de schoolbel gaat (8:20 uur en 12:55 uur)
Voor de jongste kinderen (groep 1-2) is dit in de middag vijf minuten later dan
gebruikelijk. Vanaf dit schooljaar willen we dit gelijktrekken.

Veiligheid
Voor de veiligheid vragen wij iedereen om op het plein te lopen en pas buiten het plein te fietsen.
De fietsenstalling is weer volledig in gebruik. De rekken die buiten de stalling stonden zijn teruggezet.

Vervangen
In de vakantie zijn de schuifwanden in school vervangen voor vaste deuren door Bouwbedrijf P. Ott.
De oude schuifwanden functioneerden niet meer naar de wens van de leerkrachten en kinderen. Er
was (te)veel geluidsoverlast. De nieuwe deuren doen hun werk prima. Daarnaast ziet het er ook nog
eens heel fraai uit!
Er is in de vakantie heel hard gewerkt om alles op tijd af te krijgen.
Namens team en kinderen hartelijk dank!
Luizen
Alle kinderen worden deze week gecontroleerd op hoofdluis. Gelieve deze dag zo min mogelijk
ingewikkelde kapsels. Het is voor de controle prettig al het haar makkelijk te kammen is.
Wij vragen u om thuis ook alvast een controle uit te voeren. Een extra controle kan nooit kwaad, het
voorkomt onnodige verrassingen en een eventuele behandeling kan zo snel mogelijk starten.
Voor het controleren zijn we nog op zoek naar twee ouders die woensdag vanaf 08:30 kunnen
helpen luizen pluizen. Vele handen maken licht werk. Het pluizen neemt ongeveer een half uur in
beslag. De koffie staat klaar (aanmelden is niet nodig)
Meekijkochtend
Hoe ziet mijn lokaal er uit? Wat doen we vandaag? Naast wie zit ik? Allemaal vragen die de kinderen
zichzelf stellen. Wanneer u nieuwsgierig bent naar bovenstaande vragen of naar de werkzaamheden
in de klas, kunt u een afspraak maken met de leerkracht, om een uurtje mee te kijken in de groep.
Jaarkalender/schoolgids
De afgelopen jaren zijn de kalender en de schoolgids in één document aangeboden. Dit jaar zijn
beide documenten apart. De kalender staat vanaf vandaag in MSI. Hier staan de belangrijkste
gebeurtenissen in voor het schooljaar. Mochten er aanvullingen zijn worden deze via de nieuwsbrief
of MSI bekend gemaakt.
De schoolgids is in te zien via de website. In dit document staat beschreven hoe we werken op ´t
Zwanenest.

