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Nieuwsbrief 30-09-2016

Kalender
05-10
12-10
12-10
14-10
17t/m 21-10

Start Kinderboekenweek
Zwaneshow groep 1-2
Scholierenveldloop en atletiek 4-kamp (vanaf 14:45)
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie

Fruitdagen
Goed nieuws! ‘t Zwanenest mag deelnemen aan EU-Schoolfruit 2016-2017.
Wij vinden het van groot belang om
aandacht te besteden aan gezonde
voeding. Om deze reden melden wij
ons jaarlijks aan voor deelname aan
EU-Schoolfruit. Deelname wordt via
loting bepaald. Scholen die meedoen
met EU-Schoolfruit ontvangen 20
weken lang gratis drie stuks
groente/fruit per leerling per week.
Tijdens de 20 weken schoolfruit maakt
de school gebruik van de EUSchoolfruitlessen en
het schoolfruit digibord.
In de week van 7 november starten
de leveringen. De leveringen lopen t/m 14 april (totaal 20 weken)
De fruitdagen op ’t Zwanenest zijn vastgesteld op dinsdag, woensdag en donderdag. Wij vragen u
om het hele jaar fruit mee te geven op deze dagen. Omdat wij zijn ingeloot voor EU-Schoolfruit
hoeft u geen fruit mee te geven.
Natuurlijk mag u uw kind(eren) dagelijks groente/ fruit meegeven!
Meer informatie over het EU schoolfruit is te vinden op de website www.euschoolfruit.nl
Scholierenveldloop
Op woensdagmiddag 12 oktober is er op de atletiekbaan in Schagen een atletiek4kamp waarbij de
Scholierenveldloop centraal staat. Deze middag kunnen de deelnemers naast de langeafstand loop

ook kennismaken met verschillende andere atletiekonderdelen: kogelstoten, verspringen en
sprinten.
De scholierenveldloop is een mini-wedstrijdloop waarbij plezier voorop staat. De loop voor groep 3
t/m 8 is ongeveer 1000 meter lang, waarbij het parcours uitgezet wordt op en rondom de
atletiekbaan van TAS ‘82. Voor de leerlingen van groep 1 en 2 wordt er een kortere route uitgezet.
De aanvangstijd is 14:45. Het evenement is ongeveer om 17:00 afgelopen. Er hebben zich veel
kinderen opgegeven van ’t Zwanenest.
Omlopen
Een oude afspraak die we graag weer nieuw leven inblazen is het (buiten)omlopen wanneer u
kinderen in zowel groep 1,2,3 en groep 4 t/m 8 heeft. Wij vragen u om de kinderen van de groepen
1,2 en 3 via de eigen ingang binnen te laten komen. De leerkrachten staan in de gang en willen graag
alle kinderen persoonlijk begroeten.
Peuterschool Hummelhonk
Na de herfstvakantie gaat het Hummelhonk starten in een lokaal in ’t Zwanenest. Vanaf dinsdag 3
oktober wordt het lokaal ingericht door medewerkers van het Hummelhonk.
Typecursus
In de aanmelding voor de typecursus voor groep 7 en 8 zijn niet alle inschrijvingen op de juiste plek
gekomen. Op dit moment zijn er 6 leerlingen aangemeld. Dit zijn te weinig deelnemers om te starten.
Er zijn minimaal 10 leerlingen nodig om te kunnen starten.
Afgelopen woensdag hebben groep 7 en 8 hierover al een mail ontvangen.
Mocht u een aanmelding gedaan hebben en heeft u nog geen bericht ontvangen vragen wij u om
nogmaals een aanmelding te doen bij E.Busch-Smit (info staat in de mail van afgelopen woensdag)
MR
Met de start van het nieuwe schooljaar heeft de MR ook een start gemaakt. De activiteiten van het
schooljaar 15-16 wordt beschreven in het jaarverslag (zie bijlage)
De activiteiten voor het huidige schooljaar staan beschreven in het jaarplan (zie bijlage)
Wanneer u vragen heeft over het jaarverslag of de jaarplanning kunt u een mail sturen naar
mr@obszwanenest.nl
Digitaal werken
Het is de bedoeling dit schooljaar tablets of laptops in te zetten voor verwerkingssoftware van de
rekenmethode in groep 6, 7 en 8 . Na dit schooljaar kunnen we dan de ervaringen met Snappet
(groep 7-8 heeft hier afgelopen schooljaar rekenen mee gedaan) vergelijken met deze software en
hardware. We willen een goed overwogen besluit nemen, want beiden hebben veel voor- en
nadelen. Daarnaast is het een enorme investering die weloverwogen gemaakt moet worden.
Helaas zit er van alles tegen. Zo bleek het Snappet contract automatisch door te lopen en zitten we
daar dit schooljaar dus aan vast. Er zijn echter niet voldoende apparaten om groep 6, 7 en 8 hiermee
te laten werken. Er blijft dus ook minder budget over om de methodesoftware uit te testen.
We hebben nu besloten om groep 7 met Snappet te laten werken. Het kost een aantal weken om de
apparaten startklaar te hebben, maar het streven is hiermee na de herfstvakantie te starten.
Groep 6-8 gaat de methode verwerkingssoftware uitproberen. Ons streven is om ook daarmee zo
snel mogelijk te starten. Nu werken we nog met boeken en kopieën. Echter, we zijn afhankelijk van

derden: de plannen van Surplus en wat zij hierin voor ons kunnen betekenen, de leverancier, etc. Het
zou het mooist zijn als we apparaten mogelijk kunnen maken waarop de kinderen naast rekenen ook
andere functies kunnen gebruiken zoals internet en tekstverwerking.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Vandalisme
Helaas hebben we op dit moment te maken met vandalisme. Enkele letters van ’t Zwanenest (boven
de ingang van school) zijn vernield. Er is aangifte gedaan van vandalisme. We werken hard aan het
herstel van de naam.

