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Nieuwsbrief juni 2015
Kalender
1-4 juni
2 juni
12 juni
18 juni
22 juni
22 juni
22 juni
23 juni
29 juni
29 juni
30 juni
1 juli
3 juli

: avond vierdaagse.
: GEEN juf/meesterdag deze is verplaatst naar 1 juli.
: studiedag, alle kinderen vrij.
: schoonmaakavond 19.00 uur.
: groep 8 kennismakingsmiddag V.O..
: deze week groep 2 t/m 8 voor iedereen rapportgesprekken.
: MR vergadering, aanvang 19.30 u. i.v.m. de onderwerpen, besloten.
: meester Jody vervangt juf Saskia tot einde schooljaar.
: rapporten mee.
: musical
: musical
: juf/ meesterdag
: afscheidsfeest en 25 jarig jubileumfeest juf Gery.
: laatste schooldag, op naar een fijne vakantie.

Nieuws uit groep 1/2
Op donderdag 4 juni sluit groep 1/ 2 het thema “Op de boerderij” af met een
bezoek aan geitenboerderij Utopia, net buiten het dorp aan de Grote Sloot.
In de laatste weken zullen we werken over “Wij gaan op vakantie”. Heeft iemand
misschien een klein koepeltentje, dat we in de klas mogen gebruiken?
Jente Stam, Eli Vrolijk en Julie Weijers komen deze maand drie keer op visite,
omdat ze bijna 4 jaar zijn en na de zomervakantie in groep 1 beginnen. Veel
succes en plezier.
Juf Gery:
Beste kinderen en ouders van “t Zwanenest,
Na 25 jaar werken in het basisonderwijs, zet ik een punt achter mijn carrière als
juf.
Het werken met jonge kinderen heb ik altijd heel erg leuk gevonden. De
administratie die er tegenwoordig bij komt kijken, vraagt best veel tijd naast
het lesgeven. Daarnaast is het ook wel eens fijn om buiten de schoolvakantie om
op reis te gaan. Dit heeft mij doen besluiten om te stoppen met werken.

Mijn hart heeft altijd bij de kleuters gelegen. Ze zijn zo eerlijk en spontaan. Dat
zal ik best wel missen. Maar ik woon in het dorp en zal mijn gezicht af en toe nog
wel eens op ’t Zwanenest laten zien. Dus ik verdwijn niet helemaal van het
scherm.
Ik wil de kinderen, de ouders en natuurlijk de collegae bedanken voor de fijne
samenwerking. Ik kijk met veel plezier terug op een leuke tijd op een hele leuke
school.
Met vriendelijke groeten, juf Gery
P.s. Juffendag wordt op nu 1 juli gevierd. Deze dag viert Nynke haar verjaardag
met de kinderen.
Geld voor de schoolreisjes
Wij als ouderraad hebben vernomen dat er wat onduidelijkheid bestaat over het
geld wat wordt gebruikt voor de schoolreisjes. Deze onduidelijkheid willen wij
graag wegnemen. Er wordt jaarlijks gekeken naar de vermoedelijke kosten voor
het schoolreisje. Meestal zijn deze bedragen kostendekkend. Als er toch geld
over blijft van een schoolreisje dan wordt dit geld in datzelfde jaar gebruikt
voor die klas waar het geld is overgebleven. Bijvoorbeeld voor een ijsje op het
strand of een andere klein uitje.
Automatische machtiging voor innen geld schoolreisje + jaarlijkse ORbijdrage.
Er zijn kosten verbonden aan iedere overschrijving naar de OR-rekening. Deze
kosten kunnen flink naar beneden middels een automatische machtiging om 2x
per jaar de bijdrage voor schoolreisgeld en de jaarlijkse bijdrage voor de OR van
uw rekening af te mogen schrijven. Uiteraard hoort u van te voren om welk
bedrag dit gaat en binnen welke termijn dit van uw rekening afgeschreven zal
worden. Het zal dus gaan om 1x het bedrag voor de jaarlijkse bijdrage voor de
OR aan het begin van het jaar en 1x het bedrag voor het schoolreisje medio
april.
Als u bezwaar heeft tegen het werken met machtigingen geef dit dan
uiterlijk 15 juni 2015 aan ons door. U kunt dit doorgeven door een mailtje
te sturen naar: ouderraad@obszwanenest.nl
Extra nieuwsbrief
Er volgt t.z.t. nog een extra nieuwsbrief omtrent de groepen, leerkrachten,
afscheidsfeest musical en alles waar nu nog te kort duidelijkheid over is.

