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Nieuwsbrief februari 2015
Kalender
4 februari :
5 februari :
6 februari :
6 februari :
9 februari :
13 februari:
18 februari:

OR vergadering.
studiemiddag. Leerlingen groepen 1-4 zijn vrij.
rapporten mee
open dag voortgezet onderwijs van 15.30 u.-20.30 u.
deze week 15 min.gesprekken voor de ouders van de groepen 2-8.
playbackshow.
Zwaneshow gr. 1 /2 om 11.30 u. Ouders van deze groep zijn van
harte welkom.
20 februari: Studiedag. Alle kinderen zijn vrij.
23 februari: deze week is de voorjaarsvakantie.
Foutieve vermelding op de kalender: 4 februari: infoavond groep 8 deze heeft al
in de herfst plaats gevonden.
15 minuten gesprekken
De gesprekken duren 15 minuten, omdat we ook de cito uitslagen met u willen
bespreken. Vanaf 2 februari hangt bij de ingang van de klassen een intekenlijst
waarop u zich kunt inschrijven.
Playbackshow
Vrijdag 13 februari is het weer zover: De Playbackshow!!!
We hebben er weer zin in; tientallen deelnemers gaan weer een geweldige show
neerzetten! Maaaaaaaar…
Eerst de inschrijvingen!

Inschrijven

Op woensdag 4 februari mag iedereen zich inschrijven voor de Playbackshows,
dit mag in je eentje, met zijn tweeën, maar ook met een hele groep. Uit groep 8
zullen er kinderen langskomen om iedereen, die mee wil doen, in te schrijven.
Zorg er dus voor dat je woensdag 4 februari weet of je mee wilt doen en met
welk nummer!

Opzet van de show

De formule van dit jaar is als volgt: overdag doen we de voorrondes.
‘s Ochtends (aanvang 9.00 uur) treden de kinderen van groep 1 t/m 8 op.

De finale

Een jury kiest uit de optredens de beste 6 uit de onderbouw en de beste 6 uit de
bovenbouw, die door mogen naar de finale. Deze vindt ’s avonds plaats, aanvang
19.00 uur. Natuurlijk zijn alle fans van de deelnemers ‘s avonds van harte
welkom om de sterren te komen zien schitteren!
Net als vorige jaren (en daar heeft iedereen zich steeds uitstekend aan
gehouden – dank daarvoor) willen we u vragen eventuele bloemen en snoep, als
blijk van waardering, thuis aan uw deelnemende kind(eren) te geven. Dat houdt
het voor iedereen leuk. Ouders van kinderen die meedoen zijn natuurlijk van
harte welkom!

De CD’s inleveren

De lijst van deelnemers wordt door kinderen uit groep 8 samengesteld. Zij zullen
na de inschrijvingen op vrijdag 6 februari langskomen om de CD’s op te
halen, zodat ze tijd genoeg hebben de volgorde van deelneming goed te
organiseren. Vanaf die tijd is veranderen dus ook niet meer mogelijk.

Punt van aandacht!

Om ervoor te zorgen dat we alle CD’s nog kunnen testen en de boel goed kunnen
organiseren, is het belangrijk dat de CD’s deze dag echt ingeleverd zijn! Als
deze dus vergeten is, betekent dit dat uw kind niet meer deel kan nemen! Wilt u
er dus voor zorgen dat uw kind de CD op vrijdag 6 februari echt bij zich heeft!
Let op dat op de CD (of het hoesje), het nummer van het liedje staat en bij
welke persoon/groep de CD hoort.
Denktank Avond4daagse
De OR had beloofd om in het nieuwe jaar terug te komen over het onderwerp
Avond4daagse. We hebben van heel veel ouders reacties mogen ontvangen op
onze oproep die vlak na de laatste avond4daagse is geplaatst. Zo waren er een
aantal die graag mee wilden denken hierover en een aantal die al goede ideeën
hebben geopperd.
Omdat er nog veel onduidelijk was en de emoties hoog opliepen over dit
onderwerp, hebben we het even de tijd gegeven om het te laten bezinken.
Het idee is nu om een denktank op te richten met de OR en ouders die hier graag
aan mee willen werken. Zo kunnen we er voor zorgen dat de Avond4daagse weer
een succes wordt en ’t Zwanenest nog jaren mee kan lopen. Want dit is natuurlijk
uiteindelijk het doel.
Dus wil je meedenken over de avondvierdaagse? Mail je reactie voor 15 februari
naar ouderraad@obszwanenest.nl.

Groeten van de OR

MR:
Na vele jaren trouwe dienst heeft Ruud Bais afscheid genomen van de
Medezeggenschapsraad. Dankzij zijn empathische vermogen en scherpzinnige
analyses zorgde hij voor een belangrijke balans binnen de MR. Vanwege een forse
toename in werkzaamheden op zijn werk in combinatie met zijn drukke privéleven
heeft hij besloten om te stoppen met de MR. We zullen hem missen.
Ruud, hartstikke bedankt voor al het werk dat je voor school hebt verricht!
De MR zal tot nader order verdergaan met drie leden uit de personeelsgeleding
en drie leden uit de oudergeleding.
Onno vd Leij, voorzitter MR en het team van ’t Zwanenest.

