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Nieuwsbrief 24 juni 2016
Kalender
29 juni:
30 juni:
1 juli
4 t/m 8 juli
12 juli
13 juli
14 juli
15 juli

Schoonmaakavond
16.30-18.00 Afsluiting thema Olympische spelen.
Rapporten mee
10 minuten gesprekken
Afscheidsmusical groep 8
Juf/meester dag
Stoeltje ruilen
Laatste schooldag; start zomervakantie 12.00

Algemeen
Groepsindeling schooljaar 2016-2017
Juf Eva en Juf Lianne kunnen blijven op ’t Zwanenest.
Voor de rust in school is dit een prima ontwikkeling!!
De verdeling in de groepen wordt als volgt:
-groep 1/2: Nynke (ma,di,vr om de week) en Greta (woe,do, vr om de week)
-groep 3: Susanne (ma,di,wo) Corina (do,vr)
-groep 4/5: Lianne (ma/vr) Eva (di,woe,do)
-groep 6/8: Saskia (ma,di,woe,do) Eva (vr)
-groep 7: Judith (ma,di, vr) Lianne (woe,do)
Verder ziet u Eelco er niet tussen staan (en dit klopt).
Eelco gaat een pilot 'plusklas op ’t Zwanenest’ draaien (voor het schooljaar 16/17)
Het idee is om in het komende jaar, een dagdeel per week, zelf ondersteuning te bieden buiten de
klas aan meerkunners en hoogbegaafden van ‘t Zwanenest. Aangezien Eelco al werkzaam is in de
plusklassen van het samenwerkingsverband is hij de expert op dit gebied. Daarnaast zal Eelco de
leerkrachten ondersteunen in de aanpak in de klas (uiteindelijk de bedoeling dat er zoveel mogelijk
in de klas georganiseerd wordt).
Het is een pilot en daarmee is het niet structureel. Ik ga komend schooljaar verkennen hoe we dit
kunnen opnemen in schoolbeleid (als het nodig blijkt dat dit in een aparte klas georganiseerd moet
worden).
Na de meivakantie wordt de pilot geëvalueerd.
Verdeling groep 6-8 en groep 7
Waarom is er gekozen voor een 6-8 combinatie en een enkele groep 7?
De groep 6 van nu is een goed functionerende groep die we graag bij elkaar willen houden in groep
7. Afgelopen jaar is er een sociale samenhang en werkhouding ontstaan in deze groep. Wanneer je
deze groep splitst doe je deze gemaakte stappen teniet.
De leerlingen die volgend jaar in groep 6 zitten en de leerlingen die volgend jaar in groep 8 zitten,
kunnen elkaar positief beïnvloeden en sturen. In de praktijk hebben we dit afgelopen schooljaar al
kunnen zien tijdens groepsdoorbrekende activiteiten.
We hebben met het team een weloverwogen beslissing gemaakt. Hierbij zijn alle scenario’s voorbij

gekomen. Dit scenario heeft voor alle 3 de groepen de meeste positieve punten. Als team zijn wij
bewust van een aantal zaken die wij in acht moeten nemen, zoals het leeftijdsverschil. Dit hoeft
geen belemmering te zijn en kan zelfs een positieve uitwerking hebben.

De schoonmaakavond van 29 juni gaat niet door. Voor de groepen 1,2 en 3 vragen de leerkrachten
hulp van ouders indien nodig.
Op het schoolplein hebben kinderen deze week een zakje softdrugs gevonden. Gelukkig zijn de
kinderen direct naar juf gegaan met het zakje.
Helaas blijft er wel eens iets achter op het plein dat niet bestemd is voor kinderen (denk aan glas,
afval etc). Wij doen ons uiterste best om alles zo netjes mogelijk aan te bieden. Wij bespreken met
de kinderen dat ze altijd naar juf moeten komen als er iets niet in orde is. Wij vragen u, indien u dit
nodig acht, hetzelfde gesprek te voeren.
Schooltijden: Na de zomervakantie wijzigen de schooltijden. Het rooster ziet er vanaf 29 augustus
als volgt uit
Maandag
08:30-12:00
13:00-15:00
Dinsdag
08:30-12:00
13:00-15:00
Woensdag
08:30 12:30
Donderdag
08:30-12:00
13:00-15:00
Vrijdag
08:30 12:30
Bovenstaande rooster is voor alle groepen (1 t/m 8)
Gevonden voorwerpen
Tot de zomervakantie is er gelegenheid om in de gevonden voorwerpenbak te kijken. De bak staat in
de gang bij de dubbele ingang. Daarna worden deze spullen weg gedaan.
Medezeggenschapsraad
Op 31 mei is de MR voor het laatst in vergadering bij elkaar gekomen. We hebben onder andere de
concept-groepsverdeling, het concept-formatieplan en het rooster voor het aankomende schooljaar
besproken. Daarnaast hebben we het protocol hoofdbegaafdheid geaccordeerd en zijn we
geïnformeerd door Corina over de Cito scores.
Heeft u vragen of wilt u het openbare gedeelte van de vergadering (start 20:30 uur) een keertje
bijwonen? We verzoeken u dan contact met ons op te nemen via mr@obszwanenest of ons
persoonlijk aan te spreken. De volgende MR-vergadering staat gepland op dinsdag 5 juli.
Groeten,
Juf Judith, juf Hilde (personeelsgeleding)
Nathalie Kooijman, Onno van der Leij, Susanne Vink (oudergeleding)

Nieuws uit de groepen:
Groep 1-2
Thema:
Met de hele school werken we aan hetzelfde thema: de Olympische spelen.
Met dit thema willen we de kleuters kennis laten maken met de Olympische spelen. We gaan
ontdekken welke sporten en landen er mee doen en wat de gewoontes van Nederland zijn in
combinatie met de Olympische spelen; hoe ziet onze vlag eruit, wat is een volkslied en hoe gaat ons
volkslied en hoe sport je eerlijk?
Op deze manier gaan we dat doen:
In de huishoek liggen oranje verkleedkleren, zodat je als een goede supporter kunt gaan aan
moedigen. In de bouwhoek ontstaan de Olympische spelen in het klein, zodat de kinderen hun kennis
en fantasie in spel om kunnen zetten. Aan de ontdektafel kunnen de kinderen medailles en bekers
knutselen, hierbij komt de fijne motoriek om de hoek kijken en ook het meten.
Rekenbegrippen komen in de kring aan de orde: verste, hoogte, eerste, tweede, derde. Net als de
kleuren van de medailles.
Tijdens de gymles trainen we als echte sporters en zullen de kinderen kennismaken met o.a.
hoogspringen, hordenloop, judo en hockey.
Donderdag 30 juni sluiten we het thema met de hele school af. Van 16.30 tot 18.00 uur wordt er in
elke groep een sportieve activiteit georganiseerd waar iedereen aan deel kan nemen.
Dus sportieve kleding aan en kom naar school!!

Groep 2-3
Nieuws uit groep 2 / 3
We zijn gestart met het thema Olympische spelen. De kinderen hebben een tekening en verhaaltje
gemaakt over de sport die zij op de Olympische spelen zouden willen beoefenen.
Juf Lina heeft met de kinderen een medaille
geknutseld. Jacob had een heel toepasselijk boek mee
waar Igor naar de Stippelspelen gaat en meedoet met
de spelen. Igor is nog heel klein en kan bijna aan geen
enkele sport meedoen, maar wel als stuurman van de
vier met stuurman. Op het nippertje winnen ze de
race. Daarna krijgt Igor, net als alle andere atleten een
medaille.

Groep 4-5
De CITO toetsen zijn weer achter de rug. Wat hebben we hard gewerkt! Nu kunnen we ons weer
volledig richten op het thema: Olympische Spelen! Dit is een schoolbreed thema waar we de
afgelopen weken en komende weken nog hard aan gaan werken. De kinderen hebben al veel
geleerd. Denk hierbij aan: Wat zijn de Olympische spelen? Welke sporten worden er beoefend?
Welke landen doen daar aan mee? We hebben allerlei knutsel en drama activiteiten in de klas
gedaan. Komende weken gaan we hier nog mee verder: filosoferen over sportiviteit, kleien van
medailles en het leren van het volkslied. Jullie zullen nog even moeten wachten om het eindresultaat
te mogen bewonderen, hier een klein voor proefje:

Groep 6
We zijn aan het werk met het thema Olympische spelen. We maken muurkranten en mini stadions.
Esmée zit op wedstrijdzwemmen en heeft daarover verteld. We krijgen lessen over de Olympische
spelen. We knutselen en tekenen er ook over; zoals medailles van klei en tekeningen met het
Olympisch vuur. Donderdag 30 juni sluiten we het thema af met een tentoonstelling (16.30-18.00
uur). We hopen dat u komt kijken!
Groetjes van groep 6

Groep 7/8

Eindmusical groep 8
Groep 8 is heel hard aan het oefenen voor de musical ‘Alles overboord’. Er
wordt al geoefend zonder boekjes en ook wordt er hard gewerkt aan de
liedjes. We moeten nog wel goed oefenen, maar het gaat nu al best goed.
Sommige ouders helpen ons vrijwillig en daar willen we ze alvast voor
bedanken. We hebben alle spullen ook al bij elkaar gezocht en we hebben
er heel veel zin in.
Groetjes Mila

Crea op vrijdagmiddag
Elke vrijdagmiddag heeft groep 7-8 crea, tijdens dit uur zijn we creatief
bezig. Elke week zijn er andere kinderen aan de beurt die een creatieve
opdracht bedenken en uitleggen aan de groep.
Dit helpt ons zelfstandig te worden, creatief na te denken en om te leren
uitleggen aan de rest van de groep. Er hebben al vele mooie creaties in
onze klas gehangen en juf is erg trots op ons hoe wij dit elke week doen.
Volgende week is de laatste week dat wij zelf de creatieve opdracht mogen
bedenken.

Volgende nieuwsbrief
8 juli 2016

