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Nieuwsbrief april 2015.
Kalender:
1 april
: groep 1 t/m. 4 vrij ivm een studie ochtend
7 april
: deze week afname scol voor de groepen 3 t/m 8
8 april
: Triade voorstelling “Beter laat dan nooit” voor de groepen 6, 7 en 8
8 april
: schoolvoetbaltoernooi in ’t Zand, aanvang 13.00 u.
14 april : letterfotografie groep 7/8
16 april : theoretisch verkeersexamen groep 7
21/22/23
april : eind cito voor groep 8. Groep 7B gaat naar juf Yvette.
23 april : schoolreis voor de groepen 1 t/m. 7
24 april : koningsspelen/ sportdag.
27 april : koningsdag, alle kinderen zijn vrij.
28 april : MR vergadering, aanvang 19.30 u.
Baby voor juf Judith.
Het is in de vorige nieuwsbrief onvermeld gebleven, maar juf Judith is op 23
februari bevallen van een prachtige dochter Maaike. Met moeder en dochter
gaat het prima en we wensen juf Judith en haar gezin alle geluk toe met dit
nieuwe leven.
Beter laat dan nooit.
Deze voorstelling van Triade voor de groepen 6, 7 en 8 vindt plaats in het Scagon
theater. Wij vragen ouders om op 8 april de kinderen naar het Scagon theater te
vervoeren. Vertrek om 10.00 u. van school, terug om 11.45 u. Wilt u zich bij de
leerkracht opgeven?

Letterfotografie
Sophie Terluin geeft aan groep 7/8 creatieve lessen met als thema
letterfotografie, dit is kunst maken met foto’s.
Behalve op 14 april, doet ze dit ook op 17 en 28 april.

Koningsspelen/sportdag.
Op vrijdag 24 april vieren wij Koningsdag op ’t Zwanenest.
De groepen 1 t/m 4 gaan na het Koningsontbijt sporten op het voetbalveld bij
sporthal Molentocht. Deze dag gelden de normale schooltijden.
Let op: U kunt uw kind(-deren) om 12.00 uur ophalen bij de sporthal.

Voor deze sportochtend kunnen wij nog hulp van enkele ouders gebruiken.
U kunt zich aanmelden bij één van de leerkrachten. Meer informatie volgt nog.
De groepen 5 t/m 8 zijn door de stichting KiDS Samen en de Hogeschool van
Amsterdam uitgenodigd om deel te nemen aan de Koningsspelen op het strand
van Callantsoog. Stichting KiDS Samen staat voor Kinderen Door Sport Samen.
Het doel is om basisschoolkinderen van groep 5 t/m groep 8 samen kennis te
laten maken met verschillende sporten in de vorm van clinics op het strand. Zij
doen dit in samenwerking met sportverenigingen gevestigd in de gemeente
Schagen, aangevuld met studenten van de ALO en Sport en Bewegen Alkmaar.
Voorbeelden van clinics zijn: beachvolleybal, judo, rugby, dans, bootcamp,
boogschieten en touwtrekken. De kinderen mogen aan drie clinics deelnemen, die
zij eerst zelf hebben gekozen. Dit jaar doen acht kustgemeentes van NoordHolland hier aan mee.
Het sportprogramma op het strand start om ongeveer 09.30 uur en duurt tot
ongeveer 14.00 uur. Groep 7/8 zal op de fiets naar Callantsoog gaan.

Voor de kinderen van groep 5 en groep 6/7 vragen wij enkele ouders, die de
kinderen kunnen brengen naar en ophalen uit Callantsoog. U hoeft niet te helpen
op het strand.
Als u kunt rijden, en dat zou heel fijn zijn, kunt u zich aanmelden bij de
leerkrachten van groep 5 en groep 6/7.
In de loop van april krijgt U van ons nog de exacte tijden en meer informatie.
Indien u kunt helpen, dan kunt u zich opgeven , of de datum in uw agenda alvast
vrijhouden.
Musical groep 8.
Groep 8 is begonnen met het repeteren van de eindmusical. Wij zoeken ouders
die het leuk vinden mee te helpen met het inoefenen, decors maken of kleding
regelen/ maken. Ook ouders van andere groepen worden van harte uitgenodigd te
reageren. Reacties kunt u richten aan juf Renske, zij werkt op donderdag en
vrijdag.

Nieuws van de OR - Avond4Daagse
Dinsdagavond 3 maart zijn we bij elkaar gekomen om te brainstormen over een
goed verloop van de Avond4Daagse. Hierbij aanwezig waren ook Pieter Ott,
Angelique van Wijk, Claudia Ligthart, Peggy Rutten en Ruby Schipper. Er waren al
veel goede ideeën gemaild en de avond zelf kwamen er nog meer goede ideeën
bij. Alle ideeën zijn de revue gepasseerd en hieruit zijn de beste ideeën op een
rijtje gezet. Dit gaan we uitwerken en in een brief van de Ouderraad wordt u
hierover verder geïnformeerd. Wat we wel al kunnen vertellen is dat wij hulp
verwachten van ouders van de kinderen die meelopen en dat we er weer een leuk
feestje van gaan maken!
Wij willen iedereen bedanken die ideeën hebben gemaild en natuurlijk de
bovengenoemde ouders die er 3 maart bij aanwezig wilden zijn.
Nieuwe leerling.
In april verwelkomen we Ties Meijering in groep 1/ 2. We wensen hem een leuke
en leerzame schoolperiode op ’t Zwanenest toe.
Hoofdluis
Als u de onderstaande link aanklikt, vindt u een informatief filmpje voor de
behandeling van hoofdluis.
http://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo&feature=player_embedded.
Ook de onderstaande link geeft over dit onderwerp veel informatie.
www.landelijksteunpunthoofdluis.nl
Kinder EHBO

Let us Train You organiseert een interactieve basistraining Kinder-EHBO. Op

een unieke wijze laten wij u kennis maken met de meest voorkomende ongevallen
met kids. Na afloop van de training bent u zelfstandig in staat eerste hulp te
verlenen bij kinderen. ‘Een gerust gevoel voor uw meest waardevolle bezit’.
Locatie: OBS ’t Zwanenest,
J. Blaauboerstraat 4,
1751 CJ Schagerbrug
Meer info of opgeven bij:
Leoniek Hendriks
Leoniek@letustrainyou.nl 06 33 35 83 67
De training is verdeeld over twee avonden. De duur van de training is totaal 6
uur. € 67,50 per persoon.
Datum: 27 mei en 3 juni 2015 van 19.00-22.00 uur.
Heb je een aanvullende zorgverzekering?
Dan is het mogelijk dat je een gedeelte of zelfs 100% vergoed krijgt.
Zie ook de poster (bijlage).

Belangrijk: Uitnodiging invullen van een vragenlijst
Uw mening over OBS ’t Zwanenest vinden wij belangrijk. Het helpt ons om onze
kwaliteit in kaart te brengen en te verbeteren. Daarom organiseren wij dit jaar
weer een kwaliteitsonderzoek en via deze e-mail nodigen wij je uit om hieraan
deel te nemen. Behalve bij ouders wordt dit onderzoek ook afgenomen bij
medewerkers, leerlingen en managementleden.
Wat vragen wij van U?
Wij vragen je vriendelijk om via internet een vragenlijst in te vullen. Deze heeft
U , als het goed is gegaan, in uw mailbox ontvangen.
Medezeggenschapsraad vacature
Aan het einde van dit schooljaar zal Amanda van Stigt Thans helaas afscheid
nemen van de MR. Zij is dan meer dan drie jaar nauw betrokken geweest bij de
raad. We zijn haar buitengewoon dankbaar voor haar inbreng en daadkracht
gedurende haar zittingstermijn.
Haar vertrek biedt vanzelfsprekend de mogelijkheid voor andere ouders om te
opteren voor de vrij te komen plaats in de MR. 'Waarom zou u zich hiervoor
kandidaat moeten stellen?’ vraagt u zich wellicht af?
Als MR willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk
behartigen. Samenwerken aan een school waar onze kinderen graag naar toe gaan
en waar onze leerkrachten het fijn vinden om les te geven. De MR heeft op
grond van de Wet Medezeggenschap Scholen bevoegdheden voor inspraak en
medebestuur voor de school. Dit gaat bijvoorbeeld over instemmingsrecht bij
wijzigingen in het schoolplan, de schoolgids of zaken op het gebied van
gezondheid en welzijn. Maar ook adviesrecht bij de aanstelling van personeel, de
taakverdeling van de schoolleiding en de vakantieregeling.
Voor de MR staan de zorg voor kwalitatief goed onderwijs en een positieve
leeromgeving centraal. Daarnaast organiseert de MR, samen met de
schoolleiding, specifieke thema-ouderavonden over bijvoorbeeld het programma
Rots en Water of het gebruik van Social Media.
Wanneer u zich kandidaat wil stellen voor de MR of meer informatie wilt krijgen
over het functioneren binnen de MR, kunt u contact opnemen met Onno van der
Leij (ovanderleij@gmail.com) of u kunt juf Corina Oudmaijer (groep 2/3)
benaderen.
De sluitingsdatum van de vacature is 20 april 2015. Indien meerdere ouders zich
kandidaat stellen, zullen we conform het MR-reglement overgaan tot verkiezingen.

Ouderavond over Social Media

Op 17 maart organiseerde de MR in nauwe samenwerking met Surplus een druk
bezochte informatieve avond over het gebruik Social Media. De avond bestond
uit twee delen. Voor de pauze informeerde dhr. Bart Commandeur van Bureau
Halt ons over de vele aspecten bij het gebruik van internet door jongeren. Hij
ondersteunde dit met voorbeelden waar hij in de dagelijkse praktijk tegenaan
loopt. De belangrijkste vraag was hoe wij kinderen op een opvoedkundig juiste
wijze kunnen behoeden voor het onveilig gebruik van internet. Hierbij spelen een
aantal morele dilemma’s; met name in de mate waarin wij onze kinderen hun
privacy respecteren. Ook verdient het de aanbeveling dat ouders zelf het goede
voorbeeld geven.
Na de pauze gingen we onder leiding van dhr. Lex Dral (bovenschoolse ICT-er van
Surplus) aan de slag om input te vergaren voor een social media protocol voor ’t
Zwanenest. Het samenstellen van dit protocol wordt vanuit OCW en de stichting
Surplus aangemoedigd. Aan de hand van dit protocol kunnen we ‘handen en
voeten geven’ aan het gebruik van social media op onze school. De input die is
vergaard tijdens de avond, zal door de MR worden gebruikt om het social media
protocol nader uit te werken. Surplus zal daar waar nodig ondersteunen.
Aan het einde van de avond bedankte Gerda Mooij beide heren met een kleine
attentie voor de informatieve presentaties die ze voor ons verzorgden.
Mocht u een briljant idee hebben voor een volgende ouder-informatieavond voor
komend schooljaar, laat het alstublieft weten aan de MR. Uw inbreng wordt
gewaardeerd.

