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2e Nieuwsbrief juni 2015
Kalender
18 juni
22 juni
22 juni
22 juni
23 juni
22 juni
29 juni
30 juni
1 juli
2 juli

3 juli

: 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 schooljaari.v.m. ziekenhuis opname.
: rapporten mee.
: musical ( voor genodigden o.a. buurtbewoners en extra fam. Leden
Groep 8.)
: musical ( ’s middags voor de kinderen op school, ’s avonds afscheids
avond groep 8.)
: juf/ meesterdag
: ’s middags stoeltje ruilen
: afscheidsfeest en 25 jarig jubileumfeest juf Gery , Juf Renske,
juf Yvette en juf Marije nemen ook afscheid.
: laatste schooldag, op naar een fijne vakantie.

Jubileum Juf Gery
Juf Gery is donderdag 18 juni 2015 25 jaar in het
onderwijs !
Gefeliciteerd Juf Gery!! We zijn blij dat je zolang bij ons op school bent
geweest. Wij vieren dit heugelijke feit gelijk met haar afscheid op 3 juli.
Afscheid
Ook nemen we afscheid van juf Renske, zij gaat met vervroegd
pensioen na
30 jaar onderwijs.
Gelukkig hebben wij nog 2 jaar van haar mogen genieten. We
zullen haar expertise, haar “mooie” kijk op kinderen, haar
bijzondere relatie met de kinderen en collega’s missen. Renske
we wensen je veel plezier met je
Kindercoach praktijk!

Al 2 jaar staat het ons te wachten, maar nu moeten we echt in krimpen. Dit
houdt in dat wij in plaats van 6 met 5 groepen gaan draaien en dat er een fulltime
baan weg moet. Juf Yvette heeft bij ons de minste dienstjaren en zij gaat dan
ook op een andere school werken.
Juf Yvette, bedankt voor al je inzet, gezelligheid en mooie projecten die je de
afgelopen jaren met ons hebt gedeeld. Heel veel succes op de Torenven.
Juf Marije is ook voor het laatst bij ons. Dank Juf Marije, jij had de taak om 1
dag bij groep 6/7 les te geven en een ochtend in groep 4. We zijn blij dat je het
hele jaar bij ons kon zijn !
En als laatste juf Gery. Vorige nieuwsbrief heeft zij zelf al een stukje
geschreven…. Juf wat gaan wij u missen… je wist zoveel van de school, van de
ouders (die soms al oud leerlingen van u zijn), van Schagerbrug, maar vooral van
kleuter onderwijs: een vak apart!! Die expertise zullen we missen, maar we zijn
wel heel blij dat we mogen bellen als we iemand bij de kleuters nodig hebben!!
Vrijdag 3juli 2015 gaan we het afscheid van Gery en Renske uitgebreid vieren. Er
is een leuk programma voor de kinderen, met een bijzondere verrassing.
We zouden het erg fijn vinden als U als ouder(s) om 12.00 uur afscheid komen
nemen. Tevens kunt u dan juf Yvette en Juf Marije gedag zeggen.
Nieuwe groepsleerkrachten
Juf Greta Hofte komt vanaf het nieuwe schooljaar bij juf Nynke in groep 1/2.
Meester Eelco Eijkhout komt als juf Saskia haar vrije dag heeft en juf Olande
komt met juf Judith werken. Welkom op ’t Zwanenest!
In het nieuwe schooljaar zullen zij zich aan de ouders voorstellen op school en in
de nieuwsbrief en nog voor de vakantie stellen zij zich voor aan de kinderen.
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Nynke
Susanne
Hilde
Saskia
Judith

Nynke
Susanne
Hilde
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Vakantierooster 2015-2016
Herfstvakantie
19-10-2015
Kerstvakantie
21-12-2015
Voorjaarsvakantie
29-02-2016
Pasen
28-03-2016
Meivakantie
25-04-2015
Pinksteren
16-05-2015

23-10-2015
01-01-2016
04-03-2016
28-03-2016
06-05-2015
16-05-2015

Zomervakantie

18-07-2015

26-08-2015

Bedankt Ouderraad, ouder versiergroep en alle hulp ouders
Wat hebben we weer veel hulp gehad van de Ouderraad! Jullie waren geweldig
dit jaar!! We hebben intensief met elkaar samen gewerkt en daar zijn veel mooie
en goede activiteiten uit voort gekomen. Wat fijn dat we weer op jullie konden
reken! SUPER BEDANKT namens alle kinderen, leerkrachten en ouders!
De school is het hele jaar door versiert. Ontzettend leuk voor de kinderen als de
school zo gezellig is. Elke keer weer een ander thema, jullie doen het toch maar
weer, elke keer. Ook jullie heel erg bedankt!
En wat dachten we van de luizencontrole groep….. niet het leukste werkje, maar
ik denk dat ieder ouder, kind en leerkracht blij is dat jullie dit op je hebben
genomen. Dank!
En dan zijn er altijd nog die ouders waar we altijd op kunnen rekenen…
Ook jullie, zo stilletjes op de achtergrond: bedankt dat jullie er
zijn als we jullie nodig hebben!
De minder zichtbare groep: de communicatie groep: fijn dat
jullie ons helpen zaken duidelijker te maken!
En als laatste : de MR. Vele avonden zitten jullie met ons om
tafel om ons te helpen met het beleid op school. Vele uren om
alle stukken door te nemen.
BEDANKT namens alle ouders en leerkrachten!
Tevens gaan een aantal mensen de MR verlaten….. Amanda van Stigt Thans,
Ruud Bais, Juf Corina en Juf Nynke: bedankt voor de vele jaren inzet!
We zullen op gepaste wijze de laatste vergadering afscheid van jullie nemen…
Stoeltje ruilen
Donderdagmiddag 2 juli 2015 gaan de kinderen even proefdraaien in hun nieuwe
groep. Ze worden eerst in hun eigen klas ontvangen en gaan daarna naar hun
nieuwe lokaal om kennis te maken met de leerkracht ( indien het mogelijk is dat
de leerkracht op school is..)
De kalender/schoolgids
We zijn druk bezig ook deze actueel te maken. Ik hoop dat ik de digitale versie
nog voor de vakantie naar U op kunt sturen. Wilt u graag een papieren versie??
Mail dit even naar info@obszwanenest.nl zodat ik er niet te veel/ te kort bestel
( ze zijn nogal aan de prijs..)

Terugblik avondvierdaagse
Nadat de ouderraad zich vorig jaar genoodzaakt voelde om de
avondvierdaagse niet meer te organiseren hebben wij -gesteund
door de vele reacties- begin dit jaar besloten de avondvierdaagse
toch weer een kans te geven. Zoals we al eerder meldden hebben
we daarna een hele succesvolle brainstormavond gehad waar we
onze ideeën voorlegden en nieuwe ideeën ontwikkelden met de
aanwezige ouders. “Het beste idee van de avondvierdaagse” gaat overigens naar
Pieter Ott, voor de aanpassing op het inschrijfformulier waarop ouders dit jaar
konden aangeven wanneer ze niet konden assisteren. Hierdoor konden we 1 van
onze speerpunten (minimaal 6 herkenbare hulpouders per avond, per afstand)
met gemak uitvoeren en dit heeft ook ontzettend goed gewerkt.
De avondvierdaagse was alle avonden op beide afstanden een echt feestje! De
kinderen waren zich goed bewust van de aangescherpte regels, de hulpouders
pakten hun toezichthoudende taak voortvarend op en we hebben met z’n allen
genoten!!!
Nogmaals bedankt ouders, voor jullie hulp en inzet tijdens deze vier avonden!
Zonder jullie hulp zou het zeker niet mogelijk zijn om deze mooie traditie voort
te zetten!
Jaaroverzicht
Wat hebben we een leuk, actief en gezellig jaar gehad!
De Sinterklaas- en Kersttijd waren weer als vanouds gezellig, zelfs met live
muziek bij de kerstviering op school! Er waren weer leuke acts bij de
Playbackshow, met een hele geslaagde avond. Dit jaar hebben we Koningsdag op
een andere manier vormgegeven, maar voor de kinderen ook weer een geslaagde
dag en gelukkig kon de Avond4Daagse gewoon weer doorgaan dit jaar met heel
veel nieuwe goeie ideeën die zijn aangeleverd!
Wij willen graag deze gelegenheid gebruiken om alle ouders te bedanken die
gedurende het jaar hebben geholpen tijdens de activiteiten! We willen jullie een
hele mooie, warme en gezellige zomervakantie toewensen en we hopen natuurlijk
dat u volgend schooljaar weer net zo actief mee helpt!
We wensen de kinderen van groep 8 die dit jaar van school af gaan heel veel
plezier en succes op hun nieuwe school!
Vakantiegroetjes van de Ouderraad

Medezeggenschapsraad
De komende vergadering vindt plaats op 22 juni, maar deze vergadering heeft
een besloten karakter. De reden hiervan is de behandeling van diverse verslagen
en andere documenten die voor het einde van het schooljaar moeten zijn
afgerond.
Het schooljaar is bijna ten einde. We hebben het afgelopen jaar op regelmatige
basis vergaderd en daarnaast hebben we tweemaal een ouderavond
georganiseerd. Naast het discussiëren over het gebruik van social media zal de
meeste ouders en leerkrachten de boeiende avond over Rots en Water zijn
bijgebleven.
Wij danken een ieder voor zijn inbreng in het functioneren van de MR. Helaas
gaan we ook aan het einde van dit schooljaar afscheid nemen van een aantal MRleden. Corina en Nynke stellen hun functie ter beschikking namens de
personeelsgeleding en Amanda neemt afscheid vanuit de oudergeleding. Voor
haar in de plaats hebben we Susanne Vink mogen verwelkomen. Op 22 juni zullen
we nog een keer stilstaan bij het afscheid van deze personen.

