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Nieuwsbrief januari 2015.
Kalender:
5 januari: de eerste schooldag in ’t nieuwe jaar!
7 januari: Hoofdluis controle
Ouder Raad vergadering
13 januari: MR vergadering
26 januari: deze week doe middagen groep 8 voortgezet onderwijs
27 januari: Studiedag: alle kinderen vrij Team: cito analyse
30 januari: Rapporten mee naar huis

Het team wenst iedereen hele fijne feestdagen en een geweldig
mooi 2015 !!
Tevens willen wij alle ouders ( en kinderen) bedanken voor de gezellige
kerstkaarten/verrassingen ! Wat fijn om op deze manier waardering te krijgen,
Het ons goed !
Kijkt u wel eens op de website?? Er staan hele leuke foto’s van de afgelopen
periode op…..
VAN DE OR
Email vanuit de ouderraad
De ouderraad kan op dit moment niet rechtstreeks mailen aan de ouders van het
Zwanenest. Op zich is dat niet zo’n probleem, maar het zou handig zijn als we een
rechtstreeks “lijntje” met ouders kunnen hebben zodat we verrassingen (zoals
de bloemen voor de dag van de juf) ook echt als verrassing kunnen houden!
We willen u dan ook vragen of u er bezwaar tegen heeft als wij uw email adres
mogen gebruiken. Natuurlijk zullen wij dat op een correcte manier doen, zullen
de adressen niet zichtbaar zijn voor anderen en gebruiken wij het alleen
functioneel.

Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt u dit kenbaar via de email van de
ouderraad (ouderraad@obszwanenest.nl)
Alvast bedankt!

Sinterklaas
We kijken terug op een zeer geslaagde sinterklaastijd! Vanaf de intocht in
Gouda ging het in alle klassen volop over de Goedheiligman en zijn pieten met al
absolute hoogtepunt het bezoek van Sinterklaas aan ‘t Zwanenest op zijn eigen
verjaardag. De dagen ervoor draaiden we al warm in de grote hal met
Sinterklaasliedjes en op vrijdag stond iedereen vol verwachting op het plein te
wachten. Groot was de hilariteit toen bleek dat onze eigen juffen Yvette en
Corina hadden geholpen met het halen van de kado’s, wat waren ze goed als Piet!!!
Sinterklaas werd in de klassen warm ontvangen en de meeste groepen hadden er
echt werk van gemaakt om hem een leuk “programma” te bieden! In de hogere
klassen kwam het zelfs tot een discussie op topniveau, heel leuk. Sinterklaas
heeft ons laten weten dat hij de ontvangst op ’t Zwanenest enorm heeft
gewaardeerd. Het was een kroon op zijn verjaardag en hij wil heel graag volgend
jaar weer langskomen op onze gezellige school! Wij willen Rob van Nimwegen
bedanken dat hij ook dit jaar weer voor het geluid heeft gezorgd. Daardoor is de
Sint voor iedereen hoorbaar en dat maakt het feest nog leuker voor iedereen.
Kerststukjes maken
Het maken van de kerststukjes ging dit jaar op een andere manier, de kinderen
hebben namelijk in hun eigen klas de kerststukjes gemaakt. Het voordeel hiervan
was dat alle kinderen tegelijk aan de slag konden. De juffen vonden het een erg
leuke ochtend zo en het verliep gesmeerd. Alle moeders en oma’s bedankt voor
de hulp! Natuurlijk willen we ook iedereen bedanken die gezorgd heeft voor al
het kerstgroen!!! Mede dankzij jullie was dit een geslaagde ochtend!
Kerstdiner
Wat was het een geslaagde avond! Het was erg gezellig en de mooie kerststukjes
en de kerstboomlampjes zorgden voor een echte kerstsfeer. Ook dit jaar was er
weer heel veel lekkers door de ouders (en hun kinderen!) gemaakt, het zag er
allemaal superlekker en heel mooi opgemaakt uit! De kinderen, juffen en
hulpmoeders hebben ervan genoten! Tijdens het eten kwam er een heuse
kerstmuzikant de klassen rond die met de kinderen en zijn gitaar de leukste
kerstliedjes zong. Wat hebben we gelachen en wat werden er grappige liedjes
gezongen!!! De “oh dennenboom rap” zult u misschien thuis ook nog wel horen!!!

Om het diner compleet te maken had de ouderraad ook dit jaar weer voor een
verkoelend ijsje gezorgd en na het succes van vorig jaar, was er ook weer een
glühwein en chocolademelk kraam voor de haalouders.
Wij kijken samen met de kinderen en de juffen terug op een leuk Kerstfeest!

Dank namens de OR
Wij willen alle ouders, opa’s, oma’s, ooms en tantes bedanken voor alle hulp het
afgelopen jaar! Mede dankzij jullie kijken wij terug op een gezellig en geslaagd
2014!
Wij wensen hierbij iedereen een gezellige Kerst en een fantastisch 2015 met
een hoop nieuwe activiteiten voor de kinderen! En mocht u heel graag willen
meedenken in 2015 bent u natuurlijk altijd van harte welkom!
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
Nieuwe kinderen in januari:
Jero Dettmers wordt welkom geheten in groep 5. We hebben afscheid genomen
van Sophie Barth uit groep 5, zij gaat naar de Eureka school.
Veel plezier Jero en Sophie in jullie nieuwe groep!
Ook verwelkomen we Abdulkadir en Ahmed in groep 5, Melle Streefland in groep
1/2. Welkom op ’t Zwanenest!
Hoofdluis coördinator:
We zijn momenteel naarstig op zoek naar iemand die taak als hoofdluis
coördinator op zich wil nemen. Wie, O Wie??? Wilt u weten wat dit inhoud? Kom
even langs Gerda voor inzicht in de taak.

