Nieuwsbrief mei 2022
Het laatste deel van het schooljaar is aangebroken. De groepen 8 zijn gestart met het oefenen
voor de musical en volgende week gaan we op schoolreisje. Ook hebben we de afgelopen
periode veel uitjes gehad en staan er nog wat op stapel. Zo gaat groep 6 naar de
Kesbekefabriek en groep 1,2 en 4 naar het Heimanshof. De groepen 6 gaan naar de kruidentuin.
Als afsluiting van hun basisschoolloopbaan gaat groep 8 op kamp!
Wat fijn dat dit allemaal weer kan!

Vakantierooster
Hieronder vindt u het vakantierooster voor volgend schooljaar.
Vakantierooster en feestdagen:
Herfstvakantie
17-10-22 t/m 21-10-22
Kerstvakantie
26-12-22 t/m 06-01-23
Voorjaarsvakantie
27-02-23 t/m 03-03-23
Meivakantie
22-04-23 t/m 05-05-23
Zomervakantie
24-07-23 t/m 01-09-23
Goede vrijdag
07-04-23
Tweede Paasdag
10-04-23
Koningsdag
27-04-23 (valt in meivakantie)
Bevrijdingsdag
05-05-23 (valt in meivakantie)
Hemelvaart + extra dag 18-05-23 en 19-05-23
Tweede Pinksterdag
29-05-23
Studiedagen:
Studiedag donderdag 13-10-22
Studiedag vrijdag 14-10-22
Studiedag donderdag 26-01-23
Studiedag maandag 06-03-23
Studiedag dinsdag 27-06-23
Vrijdag 23-12-22 Opruimmiddag vrij om 12.00
Vrijdag 21-07-23 Opruimdag (hele dag vrij)

IEP uitslagen
Afgelopen week ontvingen alle kinderen van groep 8 hun
uitslag van de IEP-eindtoets. We zijn supertrots op alle
kinderen! We hebben een schoolgemiddelde van 82,7!
Een prachtig gemiddelde dat boven het landelijk
gemiddelde ligt!

Ouderraadsleden gevraagd!
Welke enthousiaste ouders willen ons team komen versterken?
De Ouderraad zoekt nieuwe leden!
Het werk van de Ouderraad is belangrijk. Wij houden ons bezig met het organiseren van
activiteiten voor de kinderen; zoals o.a. Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolvoetbal,
avondvierdaagse en een eindfeest. De voorbereiding voor deze activiteiten vergt wel wat tijd.
Wij vergaderen ongeveer 6 keer per jaar op school. Wij zoeken enthousiaste ouders die zich
kandidaat willen stellen om ons te komen versterken. Lijkt het je leuk om deel te nemen aan
de Ouderraad, stuur dan jouw motivatie naar or@obsdezwaan.nl Doe dit voor 10 juni 2022!
We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Met vriendelijke groet, Ouderraad de Zwaan

Schoolreisje
Komende dinsdag is het zover; we
gaan op schoolreisje! Alle kinderen,
inclusief groep 8, gaan er een
geweldige dag van maken in
Duinrell en Oud-Valkenveen. We
hopen op mooi weer! Veel plezier
voor iedereen!

Ophalen en brengen
We willen alle ouders bij het ophalen van hun kind(eren) van de Wilgenlaan vragen de kant op
het voorplein waar de kleuters verzamelen vrij te laten (ook bij de muur). Voor het overzicht
is het voor de leerkrachten, maar ook voor de kinderen, fijn dat ouders van de kleuters
wachten aan de kant van de fietsenrekken. De kinderen van groep 3 en 4 worden op het
achterplein opgewacht. Voor deze ouders houden we ook graag de doorgang vrij tussen de
verzamelplek van de kleuters en de wachtende ouders bij het fietsenrek.
Al meerdere malen hebben we onze zorg uitgesproken over de verkeerssituatie rondom
beide locaties. Deze is zeker niet ideaal te noemen. Reden te meer om met zijn allen zorg te
dragen voor zoveel mogelijk veiligheid. We vragen u dan ook met klem uw auto juist te
parkeren en geen opstoppingen te veroorzaken. Juist de auto’s die voor de school hun
kinderen laten uitstappen, maken dat de kinderen die op de fiets komen overzicht én ruimte
missen.
Ons advies: Kom als het mogelijk is lopend of op de fiets!

ANWB verkeersplein
We hebben uw hulp nodig
We zijn genomineerd voor een ANWB Verkeersplein,
zodat onze kinderen in een veilige omgeving ervaring
kunnen opdoen met verschillende verkeerssituaties. Om
het verkeersplein te winnen, is het belangrijk dat we
zoveel mogelijk stemmen werven. Helpt u ons mee? Stem
vóór 25 mei op onze school anwb.nl/verkeerspleinen

Verkeersouders gezocht
Help jij onze kinderen veilig van en naar school?
Wij zijn op zoek naar verkeersouders voor onze school, kom jij ons helpen?
Word VVN Verkeersouder op onze school en:
- Ondersteun onze leerkrachten bij praktische verkeerslessen;
- Help mee bij het praktisch verkeersexamen in groep 7;
- Organiseer één of meerdere verkeersacties per jaar met behulp van de kant en klare VVN
actiepakketten zoals de zichtbaarheidsactie over reflectie en verlichting in het verkeer;
- Help mee bij de fietscontrole zodat de kinderen veilig naar school kunnen.
Kijk voor meer informatie op: https://verkeersouders.nl/vvn-verkeersouder-worden
Wat mag je verwachten?
Als VVN Verkeersouder zet je je eigen talenten
in. Je doet waar je goed in bent en wat je leuk
vindt en je bepaalt zelf wat er in jouw agenda
past. We verdelen de taken en maken het
samen tot een succes. Veilig Verkeer Nederland
ondersteunt je met informatie, materialen en gratis workshops.
Wanneer je besluit verkeersouder te willen worden, meld dit dan middels een e-mail
naar manon.meijvogel@sopoh.nl dan kunnen we samen kijken waar we mee aan de slag
willen gaan.

Lekker ijsje
Gezien de drukte van alle uitjes, schoolreisjes en het eindfeest heeft
de ouderraad ons gevraagd het gala niet te laten doorgaan. In plaats
daarvan worden alle kinderen in de laatste schoolweek getrakteerd
op een lekker ijsje. De ijscoman komt daarvoor op het schoolplein.

Vakantie en studiedag
Woensdag 25 mei hebben we een studiedag en donderdag 26 en vrijdag 27 mei zijn we vrij in
verband met Hemelvaartsdag. 6 juni zijn de kinderen vrij i.v.m. Pinksteren. 7 juni is dan de
laatste studiedag van het jaar.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief ontvangt u vrijdag 24 juni.

