Jochem Blaauboerstraat 4
1751 CJ Schagerbrug
0224-541626
info@obszwanenest.nl
http://www.obszwanenest.nl

Nieuwsbrief Maart 2015
Kalender
2 maart: groep 1/2 en 2/3 hebben voorstelling: Dit is geen droom.
4 maart: Hoofdluiscontrole.
5 maart: Groep 7/8 neemt deel aan zwerfafvalproject 2015.
10 maart: MR vergadering.
11 maart: Zwaneshow groep 3.
17 maart: Ouderavond : social media.
18 maart: Surplusdag: Alle kinderen hebben vrij.
20 maart: Anti discriminatie dag.
25 maart: groepen 5 t/m 8 Vikingdag.

Nieuwe kinderen in maart:
Luuk Ott wordt welkom geheten in groep 1. Welkom op ’t Zwanenest!
We hebben afscheid genomen van Elianne uit groep 4 en Elkan uit groep 1.
Veel plezier Elianne en Elkan in jullie nieuwe groep!

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.
Ouderavond social media:
Geweldig, we hebben al best wel veel aanmeldingen binnen! Daar zijn we
uiteraard heel blij mee. Toch spreek ik op de gang ouders die wel komen , maar
zich nog niet hebben aangemeld. Bent U er ook bij dinsdag 17 maart om
20.00 uur: Social Media???
Dan zien wij graag uw aanmelding tegemoet!!

Schagen, 2 maart 2015
onderwerp: Internationale dag tegen racisme en discriminatie

Beste ouder, verzorger,
De internationale dag tegen racisme en discriminatie van 21 maart 2015 valt dit jaar op
een zaterdag. De school zal daarom bijzondere aandacht besteden aan het thema
discriminatie op
vrijdag 20 maart.
De Verenigde Naties heeft 21 maart uitgeroepen tot dag ter bestrijding van racisme en
discriminatie. Op deze dag gedenkt de wereld dat op 21 maart 1960 zich in Sharpeville,
een zwarte township in Zuid-Afrika, een menigte verzamelde om vreedzaam te
demonstreren tegen de zogenoemde pasjeswetten. De politie opende het vuur op de
menigte.
Op alle scholen van Stichting Surplus, dus ook op de school van uw kind, staan op 20
maart de kernwaarden van de democratie centraal: vrijheid, gelijkheid en
rechtvaardigheid. Met de aanslagen in Parijs en Denemarken rechtstreeks gericht tegen
de vrije meningsuiting en de Joodse gemeenschap nog vers op ons netvlies, wordt
confronterend duidelijk dat die kernwaarden in Europa onder grote druk staan.
De school van uw kind en haar bestuur Surplus zijn van mening dat voor een (openbare)
school vrijheid van meningsuiting een van de belangrijkste mensenrechten is. Daarbij
geldt voor ons de regel dat bij het recht om te zeggen wat je denkt, de plicht hoort om na
te denken over wat je zegt. Op school tonen wij bovendien oprechte interesse in elkaar
zonder oordeel over onze verschillen; wij discrimineren niet. Tegen het licht van de
recente gebeurtenissen willen wij het daarover op school uitdrukkelijk met de kinderen
hebben.

Wij moedigen aan dat u thuis verder praat met uw kind over dit onderwerp.
Voor meer informatie over 20 en 21 maart kunt u terecht bij de directeur van de school
van uw kind.

Met vriendelijke groet,
José Vosbergen
bestuurder Stichting Surplus

Gerda Mooij
directeur obs ‘t Zwanenest

