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Nieuwsbrief december 2014.
Kalender:
5 december : Sinterklaas feest
9 december : Studiemiddag gr. 1t/m 4 ’s middags vrijdag
15 december : Kerststukjes maken
17 december : kerstviering 17.30-18.45 uur
19 december : ’s middags vrij, begin van de kerstvakantie
VAN DE OR
Terugblik Rots en Water
Wat was er een goede opkomst! Nadat de MR en OR zich hadden voorgesteld
stak Frerik Ykema van wal. Hij is de ontwikkelaar van
Rots en Water en kon daardoor als geen ander
vertellen hoe het in elkaar steekt. De aanwezigen
mochten zelf ook ervaren wat de kinderen allemaal
voor oefeningen krijgen. In een grote kring in de hal
werd uitgelegd hoe je rots bent en hoe water. Later
werden er tweetallen gemaakt om te gaan oefenen
net zoals de kinderen het doen. Als de kinderen nu
thuis komen met verhalen over Rots en Water
spreekt het meer tot de verbeelding, zodat je het er
beter over kunt hebben met je kind.
Wij kijken terug op een hele leuke, leerzame en
gezellige avond en willen u nogmaals bedanken voor de belangstelling!
Keuvelavond
Wat een mooie lampionnen waren er weer gemaakt! De school was gezellig
aangekleed en de leerkrachten hadden een leuke speurtocht met vragen
uitgezet. Aan het eind van deze speurtocht zorgde de OR weer voor
koffie/thee/limonade en mochten de kinderen een leuke traktatie pakken in de
vorm van een heksje met bezem. Wij hebben alweer zin in volgend jaar en hopen
dat jullie dan weer zo’n mooie lampion maken!

Sint
Sinterklaas is alweer aangekomen in Nederland en heeft ook Schagerbrug
gevonden! Opa Piet is zelfs al stiekem op school geweest wat toch een hele
verrassing was voor de leerlingen (en leerkrachten!).
We hopen dat Sinterklaas tijd zal vinden om ook zelf nog naar het Zwanenest te
komen, wij maken ons in ieder geval klaar voor een bezoek op zijn verjaardag!
Op vrijdag 5 december verzamelen we samen met de peuters van de
peuterspeelzaal vanaf 08.15 op het schoolplein om Sinterklaas op te wachten. Als
Sinterklaas bij de school is aangekomen gaan de peuters van de peuterspeelzaal
als eerste naar binnen. Zij zullen samen met hun ouders in het overblijflokaal op
Sinterklaas wachten. De kinderen van school gaan richting de speelhal, zij nemen
bij de deur afscheid van ouders/opa/oma/oppas/vul maar in!
Met al dat lekkers uit Spanje hoeven de kinderen natuurlijk geen fruit en
drinken mee te nemen!
Om alvast in de stemming te komen zullen we op woensdag 3 december en
donderdag 4 december met z’n allen sinterklaasliedjes zingen in de speelhal van
08.20 tot 08.30. Daar mogen de ouders natuurlijk ook “ouderwets gezellig” aan
meedoen!!!
Kerst
De Kerstvoorbereidingen zijn alweer in volle gang en we hopen ook dit jaar weer
de nodige hulp van de ouders te mogen krijgen!

Zet alvast in jullie agenda:

Maandagochtend 15 december Kerststukjes maken (08.30 uur)
Woensdagavond 17 december Kerstdiner (17.30-18.45 uur)
In een latere mailing volgt meer informatie over het helpen met het maken van
de kerststukjes. We zullen dan ook meer informatie geven over het kerstdiner
en hoe we daar ook dit jaar weer een lekkere en geslaagde avond van willen
maken!
Input
Wilt u graag meedenken met de OR, heeft u goede tips of feedback over
afgelopen activiteiten?? U bent altijd van harte welkom op één van onze
vergaderingen! Het is natuurlijk ook mogelijk om met de OR te mailen via
ouderraad@obszwanenest.nl

Lampionnenavond
Op maandagavond 10 november konden alle kinderen met hun ouders, verzorgers,
opa’s en oma’s en andere belangstellenden hun lampionnen laten bewonderen. De
school was ondergedompeld in een zee van lichtjes en elke leerkracht had zijn
best gedaan om haar lokaal zo sfeervol mogelijk in te richten. De belangstelling
was erg groot. Voor de kinderen was er weer een speurtocht met vragen door
alle lokalen van de school.
De ouderraadsleden zorgden voor een kopje thee of koffie met koek en limonade
voor de kinderen met als verrassing een heksenbekertje met zoute stokjes. Ze
hadden het prima voor elkaar.
De winnaar van de speurtocht was dit jaar: Jasper de Vries.
Jasper, van harte gefeliciteerd!
Uitslag Keuvelkeuring 2014:
1 t/m 4 jaar :
1. Sinne Swart
2. Lois Ducheinne
3. Binkie Driesse

Groep 1/2:
1. Jelle Benko
2.Jielloeka Rietdijk
3. Yael Rijbroek

Groep 3/4
1. Lotte van de Berg
2. Hayco Pronk
3. Sanne Stoop

Groep 5/6 :
1. Jos Bersee
2. Syb de Visser
3. Meike de Jong

Groep 7/8
1. Koen Bouwes
2. Lara Wassenaar
3. Floortje de Nijs

Nieuwe kinderen in december:
Wij verwelkomen in groep 1 de nieuwe leerlingen Liselotte de Graaf, Allyssa de
Jong, Emma de Vries. Wij hopen dat de kinderen en de ouders zich snel op ’t
Zwanenest thuis voelen. In groep 2/3 is Ibrahim gekomen, in groep 5 Abdula en
in groep 6/7 Alaa. Zij komen vanuit Syrië en wonen sinds kort in Schagerbrug.
Welkom op ’t Zwanenest!

Bulbs4Kids
Dit najaar hebben 200 klassen verspreid over heel Nederland, 60.000
bloembollen in hun schooltuinen geplant via Bulbs4Kids.
Bulbs4Kids is een nieuwe campagne, gericht op het basisonderwijs. Doel is om
kinderen op een laagdrempelige, spannende manier kennis te laten maken met de
natuur. De afstand tussen mens en natuur is door de verstedelijking nog nooit zo
groot geweest als nu. Het is wetenschappelijk bewezen dat interactie tussen
kind en natuur bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind.
Aan het begin van dit schooljaar konden juffen en meesters van basisscholen in
heel Nederland zich inschrijven voor een
Bulbs4Kids pakket.
‘t Zwanenest heeft zich meteen aangemeld
en in oktober werden zes
bloembollenpakketten bezorgd. In elk
groepspakket zaten 300 bloembollen,
schepjes, Bulbs4Kids boekjes en een
lesondersteuning. Alle ingrediënten om
samen bloembollen te ontdekken.
Met behulp van het Bulbs4Kids pakket zien
kinderen met eigen ogen hoe de natuur werkt: na het planten, groeien de bollen
uit tot schitterende bloemen.
Eerst werd onze schooltuin onder leiding van onze conciërge Ron en enkele
kinderen uit de bovenbouw onkruidvrij gemaakt. Op vrijdag……oktober hebben
24 groepjes kinderen van verschillende leeftijden 1800 bollen in de schooltuin en
in de omgeving van de school geplant. Het was heel leuk om te zien hoe de oudste
kinderen de jongsten hielpen en hoe zorgvuldig de bollen geplant werden.
Iedereen was geconcentreerd bezig, mede door het feit dat er voor elk kind een
schepje beschikbaar was.
En nu is het grote wachten begonnen. We zijn heel benieuwd hoe kleurig in het
voorjaar de schoolomgeving eruit zal zien.
VNL bibliotheek
Wij werken op school met VNL. Dit staat voor Veel lezen, Niveau omhoog,
Leesplezier.
Kinderen lezen elke ochtend een kwartier uit een leuk boek. Aansluitend vindt er
5 minuten boekpromotie plaats waarin kinderen elkaar boeken aanraden en

boeken presenteren. Door veel leeskilometers te maken en plezier te hebben in
het lezen stimuleren wij de leesontwikkeling.
Afgelopen week hebben we tijdens de studiemiddag en de dagen erna de VNL
bibliotheek op school grondig herzien. Alle boeken die verouderd of stuk waren,
of waarvan er veel dezelfde waren zijn eruit gehaald en nieuwe boeken zijn
ingevoegd. Ook hebben we de niveaus opnieuw ingedeeld. Het oude AVI systeem
bestond uit AVI 1 t/m 9 (en in de VNL bibliotheek aangevuld met niveau 10, 11 en
12 voor als AVI 9 beheerst werd). Het nieuwe systeem is ingedeeld in:
M3 = midden groep 3

M6 = midden groep 6

E3 = eind groep 3

E6 = eind groep 6

M4 = midden groep 4

M7 = midden groep 7

E4 = eind groep 4

E7 = eind groep 7

M5 = midden groep 5

Plus = groep 8 en hoger

E5 = eind groep 5
Het is de bedoeling dat door deze nieuwe niveau aanduiding het makkelijker
wordt om de juiste boeken te kopen in de boekhandel of te lenen bij de
bibliotheek. Op de achterkant van steeds meer jeugdboeken staat deze niveau
aanduiding vermeld. Zeker op de nieuwe uitgaven.
Hierbij wel een kanttekening: dat uw kind in groep 5 zit, hoeft niet perse te
beteken dat zijn of haar leesniveau ook M5 of E5 is. Ieder kind ontwikkelt zich
op eigen tempo. Wel geeft de nieuwe niveau indeling sneller beeld van hoe je kind
het doet ten opzichte van het gemiddelde kind in Nederland. In de rapporten
staat het leesniveau van uw kind vermeld. Verder kunt u altijd tussentijds bij uw
kind of de leerkracht informeren.
Met de opschoning van de bibliotheek is er wel weer een impuls nodig voor het
aanschaffen van nieuwe boeken. Hiervoor hebben wij het volgende bedacht:
-

Met de opbrengst van de Jantje Beton Loterij zullen wij nieuwe boeken
aanschaffen.

-

De boeken die uit de bibliotheek zijn gehaald (zowel leesboeken als
informatieve boeken) kunt u voor 0,50 kopen. Misschien nog een leuk
december cadeautje? Maandag 1 t/m donderdag 4 december kunt u deze
boeken kopen in de hal van 15.00-15.15. De opbrengst hiervan zal ook
worden gebruikt voor het aanschaffen van nieuwe boeken.

-

Mocht u thuis nog leuke leesboeken met een harde kaft weg willen doen
dan houden wij ons uiteraard van harte aanbevolen.

Juf Esther
Juf Esther is momenteel aan het herstellen van een burn-out. Voorlopig zal ze
nog niet bij ons op school aanwezig zijn. Wanneer de re-integratie start zal dit
op een andere school van Surplus plaats vinden. We missen juf Esther wel heel
erg en hopen dat ze spoedig zal herstellen.
Caroline
Juf Caroline is begonnen in de klas. Zij staat nu elke maandagmiddag, dinsdag en
woensdag voor de groep. Judith is dan op de achtergrond aanwezig. Zij voert
ondersteunende taken uit voor de groep. Elke woensdag hebben Caroline, Judith
en Renske overleg met elkaar zodat de afstemming zo optimaal mogelijk is. Het
is de bedoeling dat Caroline voor de kerstvakantie de volledige maandag, dinsdag
en woensdag draait. We zorgen voor een rustige overgang zodat het voor de
kinderen soepel verloopt. Tot 14 januari is Judith dan wel aanwezig om Caroline,
maar zeker ook de leerlingen extra te ondersteunen. In de nieuwsbrief stelt
Caroline zich aan u voor:
Even voorstellen: Mijn naam is Caroline Kuiper. Sinds 12 november val ik in op ’t
Zwanenest in groep 7/8. Ik help juf Judith nu nog met ondersteuning van
groepjes leerlingen, maar ga straks haar zwangerschapsverlof overnemen. Ik ben
dus tot aan de meivakantie elke maandag, dinsdag en woensdag in groep 7/8 te
vinden.
Ik wil me graag nog wat verder aan jullie voorstellen. Ik ben 27 jaar oud en heb
tot mijn 23e in de buurt van Leiden gewoond. Daar heb ik ook mijn opleiding aan
de Pabo gevolgd. In 2010 ben ik afgestudeerd en in Den Helder gaan samenwonen
met Fabian. In 2013 zijn Fabian en ik getrouwd en hebben we een huis gekocht.
Daar wonen we nu samen met onze 4 katten, 2 gekko’s, 2 tamme ratten en een
aquarium vol guppen.
Van 2010 tot het eind van vorig schooljaar heb ik op verschillende scholen in Den
Helder gewerkt. Helaas was er daar geen mogelijkheid om een vaste baan te
krijgen, dus moest ik iets anders zoeken. Sinds begin dit schooljaar val ik daarom
in voor de stichting Surplus. Toen ik in november gebeld werd om in groep 7/8 te
komen werken was ik dan ook heel blij. Ik heb ondertussen kennis gemaakt met
de klas en ik weet zeker dat het een heel leuk en leerzaam jaar gaat worden.
Groetjes, juf Caroline

Hoofdluis coördinator:
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen heeft Angelique van Wijk
afscheid genomen als hoofdluis coördinator. We zijn momenteel naarstig op zoek
naar iemand die deze taak op zich wil nemen. Wie, O Wie??? Wilt u weten wat
dit inhoud? Kom even langs Gerda voor inzicht in de taak.
Ouder versiergroep bedankt.
Een aantal ouders van de school vormen de ouder versiergroep. Deze ouders
hebben zich ten doel gesteld de ruimtes buiten de klaslokalen leuk aan te kleden.
Dit doen ze al een aantal jaren zonder dat ze daarvoor in het zonnetje worden
gezet. Heeft u het al gezien: de versieringen voor herfst, Sinterklaas en straks
weer de Kerst? Bij deze willen we deze groep ouders heel hartelijk danken voor
hun inzet om de school er elke keer weer leuk uit te laten zien.

VRAAG UIT GROEP 4:Heeft er iemand misschien: oude overhemden die dienst
kunnen doen als verfschort? plastic tasjes om spullen in mee te geven als
kinderen geen tas bij zich hebben? Wij zijn daar heel blij mee!

