Jochem Blaauboerstraat 4
1751 CJ Schagerbrug
0224-571626
info@obszwanenest.nl
http://www.obszwanenest.nl
Nieuwsbrief januari 2016

Iedereen de beste wensen voor 2016!
Kalender:
6 januari : hoofdluiscontrole
Kerstviering
Wat hebben woensdag voor de vakantie gesmuld van al het lekkers dat de
kinderen en ouders gemaakt hadden voor het kerstdiner. Bedankt voor al het
lekkers! Als klap op de vuurpijl sloten we af met een prachtig kerstconcert van
De Schager Harmonie en groep 6. Het klonk geweldig!

Welkom nieuwe kinderen
In groep 1/2 heten we welkom: Tom Krijnders, Lynn Dalenberg en Jayden de
Jong. Welkom op ’t Zwanenest, we wensen jullie een hele fijne tijd bij ons op
school!
Groep 1-2
In januari gaan we aan de slag met het thema: bouwen.
We zijn ook begonnen met techniek. Elke vrijdagochtend komen een aantal
ouders een uurtje bij ons in de klas. Zij gaan met een groepje kinderen aan het
werk met één van de vele dozen uit de techniektorens. In die dozen zitten
allemaal verschillende opdrachten die te maken hebben met techniek,
bijvoorbeeld: Hoe bouw je zo stevig mogelijk een brug, wat kan drijven of zinkt
juist, hoe werkt een magneet, etc.
Meer hulpouders zijn altijd welkom!

Fietsen op het schoolplein
Eigenlijk weten we het allemaal wel, maar het is de bedoeling dat je met je fiets
aan de hand op het schoolplein loopt. De laatste tijd fietsen veel kinderen en
ouders over het schoolplein waarbij, zeker op drukke tijden, kleine kinderen
soms bijna omver gereden worden. Afspraak is dan ook: fiets aan de hand (en
ook step e.d.). Als we hier samen op toezien en ook het goede voorbeeld geven
gaat het vast lukken.
Kinderen mogen op de blauwe strook langs het hek wel lekker steppen,
skeeleren en dergelijke.
Groente en fruitproject
Het groente en fruit eten op dinsdag, woensdag en donderdag is tot nu toe een
groot succes. Alle ouders die helpen met het schoonmaken van het fruit, super
bedankt! Op donderdag zijn er vaak minder ouders die kunnen helpen, dus
mocht u dan tijd hebben, graag!

’t Zwanenest talentenshow
We gaan een nieuwe invulling geven aan de Playbackshow in de vorm van een
Talentenshow. Zodra we meer weten en een datum hebben zullen we u op de
hoogte stellen.
Nieuwe methode voor wereld oriëntatie
Dit schooljaar zijn we verschillende methodes voor wereld oriëntatie aan het
bekijken en uitproberen. Wereld oriëntatie bestaat uit: aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur en techniek. Voor het einde van het schooljaar kiezen we
welke methode het moet worden, zodat we vanaf komend schooljaar ermee
kunnen gaan werken.
Continue rooster
We weten nog niet wanneer we op ’t Zwanenest met een continue rooster gaan
werken, maar dat zal in ieder geval nog niet het komende schooljaar zijn.

Mijn schoolinfo
Na de kerstvakantie willen wij “Mijnschoolinfo” gaan invoeren. Dit is een
programma waarmee wij u als ouder digitaal gaan informeren. Losse briefjes zijn
niet meer nodig.
U ontvangt namelijk alle informatie via Mijnschoolinfo (nieuwsbrieven,
mededelingen, agenda/kalender, plannen van oudergesprekken enz.).
Welke mogelijkheden zijn er voor u met Mijnschoolinfo?
- Ontvangen van gerichte informatie van de school (mailings).
- Zit uw kind bijvoorbeeld in groep 2 of 5, dan ontvangt u alleen die
informatie.
- Schoolbrede informatie ontvangt u uiteraard altijd.
- Nieuwsbrief per mail (inclusief een bijlage in PDF voor eventueel
uitprinten).
- Schoolgids per mail in PDF. (PDF voor eventueel uitprinten).
- Mededelingen per mail (inclusief een bijlage in PDF voor eventueel
uitprinten).
- Jaarkalender van school, uit te printen of te exporteren naar de outlook
agenda van de gebruiker.
- Klassenoverzichten (ook uit te printen).
- Beheer van de adresgegevens van uw kind(eren), verzorgers en de oppas.
- Raadplegen van de dagelijkse wetenswaardigheden op school.
- Digitaal invullen van antwoordstrookjes.
- Archief van verzonden nieuwsbrieven, mededelingen.
- Digitaal inplannen van oudergesprekken
- Berichten in/outbox (hiermee kan de ouder 1 op 1 communiceren met een
medewerker van de school, doorgaans de leerkracht).
- Mijnschoolinfo App voor tablet en smartphone, voor zowel Apple, Android
als Windows, gratis te downloaden door ouders.
Later komen nog meer functies beschikbaar. Wij houden u als ouder/verzorger
hiervan op de hoogte.
Aanmelden en registreren in Mijnschoolinfo door ouders/verzorgers:
Begin januari ontvangt u een e-mail van Mijnschoolinfo met een instructie en
activatielink om u te registeren in Mijnschoolinfo.
Privacy en verstrekking van informatie
Mijnschoolinfo gaat zeer vertrouwelijk om met de door de school verstrekte
informatie . Zij zijn geregistreerd bij het College bescherming persoonsgegevens
onder nummer 14.85.150.
Mijnschoolinfo zal nooit aan derden gegevens ter beschikking stellen.
Mijnschoolinfo zal ook nooit informatie verstrekken aan ouders/verzorgers. Zelfs
als het gegevens betreft van de ouder/verzorger die contact zoekt/heeft met
Mijnschoolinfo. Immers zij kunnen niet controleren of de ouder/verzorger zegt
wie hij of zij is. Mijnschoolinfo is geen eigenaar van de informatie. Dat is namelijk
de school. Mijnschoolinfo zal altijd de ouder/verzorger verwijzen naar de school
als het over inhoudelijke informatie gaat.

