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Nieuwsbrief oktober 2014.
Kalender:
1 oktober

2 oktober
6 oktober
7 oktober
8 oktober
10 oktober

13 oktober
22 oktober
27 oktober
29 oktober

: Start Kinderboekenweek.
Zwaneshow gr. 6/7 om 11.30 u. De ouders van deze groep zijn van
harte welkom.
’s Middags heeft het team een cursus Hoogbegaafdheid.
: Studiemiddag. Kinderen van groep 1 t/m 4 zijn ’s middags vrij.
: ’s Morgens heeft gr. 8 de Nio-toets.
: ’s Middags heeft gr. 8 de Nio-toets.
: OR vergadering
: einde Kinderboekenweek
Zwaneshow gr. 7/8 om 11.15 u. De ouders van deze groep zijn van
harte welkom.
: Deze week herfstvakantie
: 8.30 u. hoofdluiscontrole
: Deze week 10 minuten gesprekken
: Studieochtend. De kinderen van groep 1 t/m. 4 zijn vrij.

Hoofdluiscontrole
Deze werkgroep van ouders die na iedere vakantie de hoofdluiscontrole bij uw
kind uitvoert, heeft dringend behoefte aan uitbreiding. Voor informatie en/of
aanmelding kunt u zich wenden tot Angelique van Wijk (0224561873).
OR nieuws
De ouderraad is na de vakantie weer helemaal op stoom en alweer bij elkaar
geweest om de nieuwe plannen voor komend schooljaar te bespreken.
Eind vorig schooljaar heeft u kunnen lezen dat wij ons genoodzaakt voelden om
te moeten stoppen met de avondvierdaagse. Dit heeft behoorlijk veel reacties
teweeg gebracht waar wij u nogmaals heel erg voor willen bedanken. We hopen
ondanks alles toch ook volgend jaar weer aan de avondvierdaagse te kunnen
deelnemen en daarvoor zal steun vanuit de ouders absoluut een voorwaarde zijn.
Vanaf begin 2015 zult u zeker meer van ons horen hierover, maar mocht u nu nog
of alvast iets kwijt willen, dan kunt u ons bereiken via het bekende email adres
(ouderraad@obszwanenest.nl).

Morgen zullen de jaarlijkse brieven over de ouderbijdrage worden meegegeven
aan het oudste kind uit het gezin. Wilt u het aangegeven bedrag zo snel mogelijk
overmaken op de rekening van de ouderraad?
Rest ons u een heel goed schooljaar toe te wensen! De OR heeft er weer heel
veel zin in en we hopen op een leuk schooljaar met gezellige activiteiten!!
Mocht u een keer willen meedenken, heeft u tips of opmerkingen? U mag ons
altijd mailen of even aanschieten.
Groeten, de Ouderraad

10 minuten gesprekken
Na de herfstvakantie komt bij de ingang van de klassen een intekenlijst te
hangen, waarop u kunt intekenen voor de 10 minuten gesprekken.
Stagiaires
Even voorstellen: Mijn naam is Anika Meijer en ik ben 20 jaar. Ik woon in NoordScharwoude, bij mijn ouders. Ik ga naar Het Roc Kop van Noord-Holland in
Schagen , daar doe ik de opleiding pedagogisch medewerker niveau 3. Ik zit in
mijn laatste jaar en kom een half jaar stage lopen op ’t zwanennest. Ik ben er op
maandag, dinsdag en donderdag in groep 1/2 . Mijn hobby’s zijn lezen en film
kijken.
Hallo, mijn naam is Ben Sintenie en ik woon al jaren met mijn gezin (vrouw en 3
kinderen) in Schagerbrug. Ik heb bij diverse krantenbedrijven gewerkt waarvan
de laatste 9 jaar als bedrijfsleider bij Rodi Media. Ik heb besloten me te laten
omscholen. In september ben ik begonnen met de Pabo in
Leeuwarden. Op de maandag en dinsdagmorgen loop ik nu
stage op het Zwanenest en ben begonnen in groep 7-8 bij
juf Judith.
Ik heb het altijd leuk gevonden om met kinderen om te
gaan en heb daarom een sterke voorkeur voor het
onderwijs. Ook ben ik al vanaf mijn 20e jaar actief ben bij
het jeugdvoetbal in Schagerbrug. Als bestuurder, coach en
trainer en altijd met jeugd. Een toekomst als leerkracht

lijkt me dan ook enorm leuk.

Mijn hobby’s zijn onder andere sport (voetbal,

hardlopen, fietsen en schaatsen), tuinieren, lezen en oude fietsen verzamelen.
Ook hebben we achter ons huis nog een aantal hobby dieren zoals, geiten,
konijnen en kippen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat ik een
boerenzoon ben.
Afscheid
Beste allemaal,
Langs deze weg wil ik iedereen informeren dat ik over enige tijd afstand doe van
mijn taak als hoofdluis-coördinatrice bij ‘t Zwanenest. Mijn werk en andere
zaken vragen dermate veel tijd dat ik heb moeten besluiten om sommige taken
neer te leggen. Met de materialen die er zijn en het team dat er staat denk ik
dat ik een mooie groep achterlaat die met elkaar op een goede manier de
toekomst in kan gaan.De school zal ongetwijfeld op zoek gaan naar een nieuwe
coördinatrice en wellicht dat er iemand vanuit het team komt die mijn taak wil
overnemen. Mocht dat zo zijn, wil je jezelf dan bij mij of Gerda Mooij melden?
Vanaf deze plaats wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de bereidwillige
medewerking van de afgelopen jaren. We zien elkaar vast weer!
Met vriendelijke groet,
Angelique van Wijk
Veel dank!
Zo als u in het bovenstaande bericht kunt
lezen, neemt Angelique afscheid als
hoofdluis-coördinatrice. Angelique: We zijn
je heel erg dankbaar dat je dit al die jaren
hebt willen doen ! Wat zullen er veel
“koppies” langs jouw handen zijn gegaan….
Namens alle ouders, kinderen en teamleden:
heel veel dank!
Uiteraard zien we je nog regelmatig op
school, maar dan als ouder.
Gevonden Voorwerpen
Mist u het een en ander van uw kind?? Er zijn twee grote dozen vol met
gevonden voorwerpen. Deze staan bij de hoofd ingang. Na de herfstvakantie gaat
alles naar een goed doel…..

