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Team na school cursus hoogbegaafdheid/meerkunners
Tennis voor de groepen 4 t/m 8 ‘s ochtends
Keuvelavond 18.30-19.30
Nationaal schoolontbijt
Sint Maarten
Bezoek Marine museum groep 4/5 en 7/8
Bezoek Marine museum groep 1/2 , 2/3 en 6
Zwaneshow groep 7/8 en tentoonstelling Schip ahoy!

Welkom nieuwe kinderen
In groep 1/2 heten we welkom: Charlien van Haneghem en Saar Kooijman.
Welkom op ’t Zwanenest, we wensen jullie een hele fijne tijd bij ons op school!
Schip Ahoy!! Het school thema van de komende weken.
In de komende weken werkt elke groep aan het thema: Schip Ahoy!!
We gaan, n.a.v. het thema, met alle kinderen naar het Marine museum in Den
Helder.
Dinsdag 17 november groep 4/5 en 7/8 – vertrek school 9.30 uur.
Donderdag 19 november groep 1/2, 2/3 en 6 - vertrek school 9.30 uur.
Groep 1/2 gaat met auto’s en de ouders die rijden begeleiden ook in het museum
De afsluiting van het thema vindt gezamenlijk plaats op 25 november. Groep 7/8
verzorgd de Zwaneshow (voor de kinderen en ouders van 7/8 11.30-12.15) over
dit onderwerp en aansluitend kunnen alle ouders en kinderen door de klassen
lopen om te kijken naar wat er allemaal gemaakt is tijdens het thema (soort
tentoonstelling).
Blazen in Schagen op ’t Zwanenest voor groep 6
“Blazen in Schagen” is een muziekproject die Schagens Harmonie gaat
verzorgen op de school van uw kind! Wij zijn erg blij dat ’t Zwanenest ons de
gelegenheid geeft om deze lessen aan te kunnen bieden!
Tijdens 8 groepslessen van 45 minuten, maximaal 15 kinderen per groep en 2
groepen tegelijk, worden de beginselen van het bespelen van een
blaasinstrument aangeleerd.
Daarbij moet gedacht worden aan het lezen van het notenschrift, blaastechniek
en het gezamenlijk musiceren.
Na deze 8 weken vindt er een spetterend slotconcert plaats met het
opleidingsorkest van Schagens Harmonie!

De lessen worden gegeven door vakdocenten muziek. Dit gebeurt op de school
zelf (tijdens de schooluren), evenals het concert, als dit mogelijk is. Hierover
wordt u door de school geïnformeerd. De lessen starten op woensdag 28 oktober
en het slotconcert vindt plaats op woensdag 16 december.
De kinderen krijgen voor de duur van het project een instrument in bruikleen.
Gekozen kan worden uit de koperblaasinstrumenten trompet, trombone, hoorn
en bariton en uit de houtenblaasinstrumenten klarinet, fluit of saxofoon. De
instrumenten worden uitgeleend door Schagens Harmonie. Uiteraard vragen we
u en uw kind voorzichtig om te gaan met het instrument. Om een en ander te
registreren vragen wij u de gebruikersovereenkomst, die bij het instrument zit,
in te vullen en te ondertekenen. Zo weten wij wie welk instrument gebruikt.
Schagens Harmonie biedt deze lessen gratis aan! De school en de kinderen
kunnen dus kosteloos meedoen aan dit project. Voor Schagens Harmonie zijn er
wel kosten aan verbonden. De docenten moeten worden betaald, er zijn wat
instrumenten gehuurd en voor de klarinetten en saxofoons moeten rieten worden
aangeschaft. Elk kind met zo’n instrument krijgt een eigen, schoon riet. Voor het
eindconcert vragen wij een vrijwillige bijdrage als toegang voor het concert. Wij
hopen dat u ons initiatief weet te waarderen en ons dan een blijk van waardering
gunt.
Wanneer uw kind enthousiast is geworden en graag muziek wil blijven maken,
zijn er uiteraard mogelijkheden om lessen te blijven volgen. Dit gaat dan buiten
de school om. Hierover wordt u later nader geïnformeerd.
Wij zijn erg enthousiast over dit project! We hopen dat u dat ook bent!
Met vriendelijke groet,
Sacha Henstra
Secretaris Schagens Harmonie
Tel. 06-13 25 08 04
www.schagensharmonie.
Berichtje van de OR
Keuvelkijkavond
De keuvelkijkavond is alweer in zicht! Wat zullen de kinderen dit jaar weer voor
mooie lampionnen maken? Komt dat zien op 9 november vanaf 18.30 uur! De
Ouderraad zorgt weer voor een leuke traktatie voor de kinderen dit jaar en
natuurlijk voor de koffie en thee met koekje voor de ouders.
Fruitproject
School doet dit jaar mee met het Europees Schoolfruit Programma. Dit start
vanaf 3 november. We hopen op veel hulp van de ouders bij het
schoonmaken/verdelen van het fruit. Iedere dag dat er schoolfruit gegeven wordt
aan de kinderen hopen we op 4 ouders. De OR helpt natuurlijk ook waar het kan.
Er zijn lijsten opgehangen op de prikborden in de hallen bij de onder- en
bovenbouw waar u zich op kunt inschrijven. Omdat we nog in afwachting waren
van Lidl wanneer het fruit precies geleverd ging worden en hoe laat, zijn de
lijsten pas later opgehangen. Er was namelijk sprake dat het ook pas op dinsdag
geleverd zou kunnen worden en dan moest het verschoven worden naar andere
dagen. U hoeft op dinsdag, woensdag en donderdag geen fruit aan uw kind(eren)
mee te geven in de weken 45 t/m 51, 1 t/m7 en 10 t/m 16.

Ouderbijdrage
Als het goed is hebben alle "oudste kinderen" per gezin een brief voor de
ouderbijdrage mee naar huis gekregen. Veel ouders hebben de ouderbijdrage
ook al overgemaakt, waarvoor heel erg bedankt!!! Mocht de brief toch per
ongeluk bij het oud papier zijn beland, of u bent het nog vergeten over te
maken, wilt u het zo snel mogelijk doen??
De bijdrage is €22,50 per kind. U kunt het totaalbedrag overmaken op rekening
NL40 RABO 0127 6985 74.
Groetjes van de OR
TONEELVOORSTELLING OEK
Dit jaar speelt OEK kids de voorstelling: “SINT EN HERRIE MET DE
HUISMEESTER”.Op 5 december om 12.00 uur wordt er een speciale voorstelling
gehouden voor ’t Zwanenest. Alle kinderen die op ’t Zwanenest (en
Hummelhonk) zitten mogen voor €1,- naar deze voorstelling. De kaartjes kunnen
worden gekocht op woensdag 4 november om 12.15 tot 12.45 uur in de school.
Voor vragen: paula.peter@quicknet.nl

Turnen
groep 4

Maandag 15.30 – 16.20 uur vanaf

Gym
groep 4

Maandag 16.20 – 17.10 uur vanaf

(Kleuter) Gym
2-3\Streetdance

Maandag 17.10 – 18.00 uur groep 1Maandag 18.15 – 19.00 uur 6-9 jaar

Streetdance Maandag 19.00 – 19.45 uur 9-12 jaar
We hebben nog ruimte in alle groepen! Lijkt het je leuk
om mee toe doen? Kom dan langs in sporthal
Molentocht en doe vrijblijvend 2 lessen mee.

Meer weten? Bel gerust: Karin Ott 0224 – 720120

