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Nieuwsbrief augustus 2014.
Kalender:
20 augustus
26 augustus
29 augustus

: 8.30 u. hoofdluiscontrole
: 19.30 u. MR vergadering
: studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.

Start van het schooljaar.
Zoals u kunt zien is in de hele school nieuwe vloerbedekking gelegd. Dit was een
onwijze klus voor de leggers, maar heeft ook een grote aanslag op de
vakantietijd van het personeel gevergd.
Wij zijn dan ook ontzettend blij met de ouderhulp die is gekomen op onze oproep
voor 11 augustus. Vaders, moeders geweldig bedankt dat jullie meegeholpen
hebben om de school weer toonbaar te maken!
Het resultaat mag er zijn.
Digitale schoolkalender
Voor de vakantie is u een digitale versie van de schoolkalender toegestuurd.
Inmiddels heeft u ook een papieren versie. De papieren versie is de juiste. In de
digitale versie staat een fout. Pasen staat op 19 en 20 april, dit moet zijn 5 en 6
april.
Welkom nieuwe collega’s.
Wij heten juf Saskia Flamand en juf Marije Lenior van harte welkom als collega
op ’t Zwanenest. Hieronder stellen zij zich voor.
Juf Sakia
Mijn naam is Saskia Flamand en ik woon in Den Helder. Ik ben getrouwd en heb 2
kinderen. Onze dochter heet Ezra en onze zoon Kian. Naast mijn gezin is zingen
mijn grootste hobby. Verder houd ik erg van de natuur en lekker eten. Ik werk
vanaf 1997 in het onderwijs. Eerst op De Sluis in Anna Paulowna en De Zandhorst
in Breezand. Daarna op de Tweewegen in Wieringerwaard en nu op ’t Zwanenest.
Mijn specialisaties zijn taal, spelling en lezen en ik heb de opleiding dyslexie
specialist gedaan. Ik werk op maandag t/m donderdag in groep 4. Ik werk samen
met Marije die vrijdag ochtend in groep 4 staat.
Juf Marije
Middels deze weg wil ik me graag even voorstellen.

Ik ben Marije Lenior en kom de komende tijd hier op school werken.
Op donderdag sta ik in groep 6/7 en op vrijdag in groep 4.
Ik woon in Alkmaar en kom van de Regenboogschool uit Slootdorp,
waar ik 'met veel plezier' een groep 8 draaide.
Ik kijk er nu naar uit om met Yvette en met Saskia er een mooie tijd van te
maken.
Als u vragen heeft wees welkom, op donderdagmiddag na schooltijd in groep 6/7
en vrijdag na schooltijd in groep 4.
Ik heb er zin in, tot snel.
Onze nieuwe leerlingen
In groep 1 zijn de volgende leerlingen na de vakantie ingestroomd en ook hen
heten wij van harte welkom en wensen hen een leuke en leerzame tijd toe op ’t
Zwanenest: Sepp Streefland, Nan Eriks, Noah Vrolijk Tjerk Teitsma, Lisa van
Benten en Elkan Winter.
IB werkzaamheden van juf Corina.
Juf Corina is onze interne begeleider. Deze taak vervult zij op maandag en
dinsdag. Op de andere dagen van de week is zij groepsleerkracht. Heeft u vragen
aan Corina over de zorg van uw kind die de interne begeleider aangaan, dan kunt
u haar op maandag en dinsdag benaderen. Op donderdag en vrijdag als Corina
voor groep 2/3 staat, is zij alleen beschikbaar voor die groep.
We stellen dit zo strik, omdat de praktijk uitwijst dat haar taken teveel door
elkaar lopen.
Vieren van de verjaardag van uw kind
Als uw kind jarig is mag het een traktatie meenemen naar school. Vlak voor de
ochtend pauze wordt voor de jarige gezongen in de groep en mag het de
traktatie uitdelen. Tot en met groep 4 mogen ouders daarbij aanwezig zijn.
JEUGDSPORTPROJECT; SPORT JIJ OOK MEE?
Wat is er nu leuker dan sporten uitproberen zonder verdere verplichtingen?
Precies! Nog meer sporten proberen! Schrijf je vanaf 18 augustus in voor het
JeugdSportProject van Sportservice Schagen en kijk snel wat het sportaanbod
is.
Sportservice Schagen opent op maandag 18 augustus de inschrijving voor de
eerste periode van het JeugdSportProject (JSP) voor het schooljaar 2014-2015.
Het JSP biedt kinderen uit groep 1 t/m 8 de mogelijkheid om met een sport
kennis te maken, bij een vereniging, zonder verdere verplichtingen zoals
bijvoorbeeld lid worden. Voor € 5,- mogen de kinderen vier lessen meesporten.

De lessen van JSP 1, verzorgd door ervaren of gediplomeerde trainers, worden
gegeven tot de meivakantie (week 38 t/m 41).
Na JSP 1 wordt er gedurende het schooljaar nog drie keer een JSP
georganiseerd waarvoor steeds per periode kan worden ingeschreven. Elke
periode is er nieuw sportaanbod, houd de website dus goed in de gaten!
Inschrijven
Om te kunnen deelnemen aan de sportlessen bij de vereniging is vooraf
inschrijven noodzakelijk. Dit kan uitsluitend via de speciale JSP-website:
www.jsp-sportservice.nl en steeds per periode. Heb je al eerder meegedaan met
het JSP? Log dan gewoon weer in met je oude gegevens.
Voor JSP 1 hebben kinderen van 18 t/m 31 augustus de tijd om zich aan te
melden voor fantastische sporten. Alvast een klein voorproefje? Wat dacht je
van snorkelen, karate of atletiek? Wil je weten wat er nog meer wordt
aangeboden? Trek dan snel je sportschoenen aan en sprint vanaf 18 augustus
naar www.jsp-sportservice.nl! JSP, Sport jij ook mee?
Voor meer informatie kunt u de JSP-website raadplegen: www.jspsportservice.nl of contact opnemen met Ciska van der Voort via
jsp@sportserviceschagen.nl of tel: 0224 - 214 774.

