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Nieuwsbrief november 2014.
Kalender:
4 november : nationaal school ontbijt ( zie bijlage).
MR vergadering 19.30 uur.
10 november : Keuvelavond 18.30-19.30 uur.
12 november : Zwaneshow gr. 4 om 11.30 u. De ouders van deze groep zijn van
harte welkom.
’s Middags heeft het team een cursus Hoogbegaafdheid.
17 november : Studiemiddag. Kinderen van groep 1 t/m 4 zijn ’s middags vrij.
19 november : deel van het team heeft BHV
OR vergadering 20.00 uur.

BERICHTJE VAN DE OR
Een 10 voor de juf!
Dit was een geslaagde actie! Echt super
dat zoveel ouders en kinderen een
bloem mee hadden naar school deze
dag! We hebben hele leuke reacties
ontvangen van de juffen. Zij bedankten
iedereen voor deze leuke verrassing.
Ook waren er juffen die een foto
hebben gemaakt van de boeketten.
Deze wilden wij jullie niet onthouden!
December komt er weer aan
De donkere dagen komen er weer aan. En wat is er dan leuker dan een versierde
school met leuke festiviteiten! De OR is alweer druk bezig om dingen te kopen
voor de kinderen en leuke ideeën te verzinnen om Sint en Kerst weer tot een
geslaagd feest te maken.
Ouderbijdrage
Om deze activiteiten te kunnen blijven organiseren zijn wij afhankelijk van de
ouderbijdrage. Deze hebben wij nog niet van iedereen ontvangen. Wilt u dit zo
snel mogelijk overmaken??

Alvast bedankt namens de OR.
Nationaal schoolontbijt
Dinsdagochtend 4 november gaan wij met z’n allen gebruik maken van het
nationaal ontbijt. (Zie bijlage uitgebreide info.)
Wilt u uw kind een bordje en beker meegeven ? We gaan er een sfeervol ontbijt
van maken, de kinderen hoeven thuis dus niet te ontbijten.
Keuvelavond op ’t Zwanenest
Maandagavond 10 november bent u van harte welkom op de lampionnenavond van
't Zwanenest. Van 18.30 uur tot 19.30 uur opent 't Zwanenest de deuren voor
alle ouders en kinderen, door middel van een speurtocht komt u alle prachtige
zelfgemaakte lampionnen tegen. In de hal wacht u een heerlijk kopje koffie of
thee. U komt toch ook? De peuterspeelzaal zal ook met trots de lampionnen van
de peuters tentoonstellen.
Nieuws uit groep 1 en 2
De herfst is in volle gang en afgelopen week zijn we in groep 1/2 begonnen met
het thema
“Hoera, het is herfst”.
Er is inmiddels van meegebrachte bladeren, kastanjes e.d. een herfsttafel
ontstaan.Op het raam kun je ook zien dat het herfst is. Er zijn herkenbare
herfst producten door de kinderen geschilderd.
Op de lettertafel staat de letter h van herfst centraal. Sommige kinderen
hebben al voorwerpen meegenomen, die met de h beginnen. De kinderen uit groep
2 moeten iets meenemen en worden dus gestimuleerd er over na te denken.
Volgende week is de letter b van blad aan de beurt. Groep 1 en 2 gaan werken in
een herfstboekje met taal-, reken- en kleuropdrachten.
De kinderen van groep 2 krijgen de opdracht er voor te zorgen dat het boekje
volgende week vrijdag af moet zijn. Groep 2 van 2/3 krijgen dezelfde opdracht.
De huishoek wordt omgetoverd tot een grote paddenstoel. Heeft iemand thuis

misschien kabouterkleding of mutsen? Of zou iemand mutsen voor ons willen
naaien?

Aan de knutseltafel zijn we begonnen met het maken van een lampion. De
kinderen mochten een keuze maken uit een herfstlampion of een paddenstoel.
Op de website van de school kunt u foto’s bekijken van het huwelijk van Ko en
Zoë. Tevens vindt u er de liedjes van de afgelopen periode.
Naar andere schooltijden
De traditionele schooltijden komen in de maatschappij steeds meer ter discussie
te staan. Het roostermodel dateert nog uit de tijd dat kinderen ’s ochtends

meehielpen met het melken van de koeien en iedereen ’s middags een warme
maaltijd at. Schooltijden sluiten nu juist minder goed aan op de werktijden van
de ouders en beperken de kinderen bijvoorbeeld in het uitoefenen van hobby’s en
sport en/of het volgen van dans- of muzieklessen. We zien dan ook steeds vaker
dat scholen, ouders, kinderopvang en aanbieders van sport- en
cultuurarrangementen samen de stap zetten naar een minder versnipperde
schooldag, minder ‘gesleep’ met kinderen, en meer tijd voor effectief leren en
breder ontwikkelen. Daarnaast laat ook de overheid scholen steeds meer vrij in
het indelen van de onderwijstijd. Deze ontwikkelingen zijn voor Stichting
Surplus, het schoolbestuur van de school van uw kind, aanleiding om te verkennen
welk(e) rooster(s) het beste tegemoet komt/komen aan de behoeften van onze
leerlingen, hun ouders, onze medewerkers en de organisatie als geheel.
Ouders betrekken
Een projectgroep van medewerkers van Surplus zal de voor- en nadelen van
verschillende roostermodellen in kaart brengen. Ouders en teams zullen
nadrukkelijk worden betrokken bij de keuze voor één of meerdere mogelijke
Surplusmodellen en bij de invoeringstrajecten op de scholen. De
medezeggenschapsraad van de school heeft uiteindelijk instemmingsrecht bij
het invoeren van nieuwe schooltijden op de eigen school. Adviseurs van
Etuconsult (www.etuconsult.nl) zullen het complete traject begeleiden. De cao
primair onderwijs en voldoende draagvlak bij alle partijen zijn dé voorwaarden
bij het maken van een keuze voor een beperkt aantal schooltijdenroosters of
voor één schooltijdenrooster voor alle Surplusscholen.

Elk leerjaar evenveel uren
Als eerste stap zal het bestuur van Surplus aan de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad van Surplus instemming vragen met het vaststellen van
de onderwijstijd op 940 uur per leerjaar. De verplichte onderwijstijd van 7520
uur voor acht jaren onderwijs wordt hiermee gelijk verdeeld in acht leerjaren
van 940 uur. Het is nu nog zo dat op sommige scholen de onderwijstijd voor de
groepen 1 tot en met 4 minder is dan voor de groepen 5 tot en met 8. Een
belangrijke reden voor het schoolbestuur om dit gelijk te trekken ligt in de
interne organisatie van Surplus die hierdoor meer beheersbaar en flexibel

wordt, met een evenwichtige en eerlijke verdeling van het werk. Op dit moment
namelijk is bij Surplus de onderwijstijd op ongeveer 15 verschillende wijzen over
de leerjaren verdeeld.
Meer informatie
Wilt u meer lezen over de ervaringen die er al zijn in Nederland met andere
schooltijden, dan is de website www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl een
aanrader.
Hertenkamp
Donderdag 2 oktober hebben we met groep 4 het hertenkamp bezocht. We
mochten overal kijken en de vader van Boris uit groep 6/7 vertelde veel over wat
hij allemaal doet als hij de dieren verzorgd. Hij kent de dieren goed en we
hebben veel geleerd. We mochten de dieren zelfs voeren. Foto's staan op de site
bij groep 4.
Theater groep 4 en 5
Afgelopen maandag zijn groep 4 en 5 naar een theater voorstelling geweest. De
kinderen hebben enorm genoten. Ook hebben ze veel geleerd van de lessen die
erbij hoorden en de voorstelling zelf. Meer informatie en foto’s zijn te vinden op
de website .Verder staan de nieuwsbrieven ook op de website. We hopen dat de
mails met nieuwsbrieven nu goed gaan, maar mocht dat niet het geval zijn kunt u
op de website kijken.www.obszwanenest.nl
De Vliegende Gek is de tweede in de reeks BUZZ-producties, waarin Unieke
Zaken met een tot theater omgebouwde vrachtwagen langs de basisscholen in
Noord-Holland reist. De komende jaren maakt het gezelschap elk jaar een
nieuwe BUZZ-productie, waarin grote avonturen beleven en heldenverhalen
centraal staan. De Vliegende Gek verbeeldt de legendarische reis van waaghals
Charles Lindbergh. In een razend tempo, de herkenbare beeldende speelstijl en
een verrassend decor bewerkt Unieke Zaken deze eerste vlucht over de oceaan
tot een intiem theateravontuur boordenvol humor.
De Vliegende Gek
Het is 20 mei 1927, acht minuten voor acht in de ochtend. Charles Lindbergh
start de motor van zijn vliegtuig. Heel New York is uitgelopen, honderden
mensen staan klaar om het wonder te aanschouwen. Op de vraag of hij ook een

parachute aan boord zal hebben antwoordt Lindbergh: "Is me te zwaar. Alles wat
ik niet strikt nodig heb, laat ik thuis." Met vier boterhammen met pindakaas,
twee flessen water en ruim 1700 liter benzine begint Charles Lindbergh aan een
van de grootste avonturen uit de geschiedenis: een eenzame vlucht over de
Atlantische oceaan.
Educatie: Als lesbrief bij de voorstelling verschijnt De Buzzkrant: een krant vol
prikkelende informatie, bijzondere wetenswaardigheden en interessante feiten
over deze hachelijke onderneming. Aansluitend op de voorstelling is er een
workshop onder leiding van theaterdocent Merel van Galen.

Rots en Water
In de weken tussen de herfst en de kerstvakantie starten wij met de lessenserie
Rots en water. De rest van het schooljaar worden de lessen ingezet indien nodig
of gewenst. De les wordt de ene week op dinsdag en de andere week op
donderdag in plaats van gym in de gymzaal gegeven. De kinderen hoeven dan geen
gymspullen mee (als ze ze wel mee hebben is dat niet erg natuurlijk).De
verwerking van de oefeningen in de zaal vindt plaats in de klas. Het toepassen
van het geleerde gedurende de hele dag is uiteraard het belangrijkste.

Wil je leren schaatsen? Neem schaatslessen bij STG ´t
Zwanenwater!

Vind je schaatsen leuk? Wil je nog beter kunnen schaatsen?
Schaatstrainingsgroep ´t Zwanenwater geeft ook deze winter (vanaf 27 december

2014) weer schaatslessen aan kinderen van 6 t/m 12 jaar op ijsbaan de Meent te
Alkmaar. In 12 lessen worden de basistechnieken aangeleerd d.m.v. verschillende
oefen- en spelvormen. Aan het eind van de lessenserie krijg je een schaatspaspoort
waarin staat welke vaardigheden je beheerst. De laatste les schaatsen alle kinderen
een heuse Elfstedentocht en krijg je een medaille uitgereikt.
Wanneer beginnen we?
Tot wanneer zijn de lessen?
Hoe laat zijn de lessen?
Welke schaatsen zijn nodig?

27 december 2014.
14 maart 2015.
9.00- tot 10.00 uur.
zandstra easy gliders
(+stevige hoge wandelschoen)
lage noren die goed passen.
(hockey schaatsen of kunstschaatsen zijn niet
geschikt!)
Welke groepen zijn er?
Beginners en gevorderden.
Wat kost het?
€ 48,00 ( dit is inclusief entree)
Hoe is het vervoer geregeld? ouders spreken met elkaar af om per
toerbeurt te rijden.
Lijkt het je leuk om mee te doen?
Geef je op bij Margreet Ligthart 0226-312067
of via de mail: zwanenwater@yahoo.com vóór 1
december 2014.
Wil je meer weten over de schaatstrainingsgroep? Neem dan eens een kijkje op onze
website: www.stgzwanenwater.nl

