Nieuwsbrief voor ouder(s)/verzorger(s) van kinderen van onze school en andere belangstellenden. Deze nieuwsbrief verschijnt eens per drie weken. Hierin wordt zoveel mogelijk informatie
opgenomen door de schoolleiding, het team, MR, OWG en andere commissies.
OBS de Zwarm– Coevorderstraatweg 6 –7917 PR Geesbrug - tel. 0524 291300
email: info@dezwarm.nl

Informatiekalender nieuwe schooljaar
De kalender voor het schooljaar 2021-2022 staat in de SchoolAPP. In de kalender vindt u alle
belangrijke data die op dit moment bij ons bekend zijn. Mochten er in de loop van het schooljaar
toevoegingen zijn, bijvoorbeeld activiteiten voor de leerlingen, dan zullen we deze activiteiten
toevoegen en vermelden in de nieuwsbrief en via de SchoolAPP.
SchoolAPP
Voor de zomervakantie hebben we alle kinderen
overgezet in de nieuwe groepen. Wilt u in de SchoolAPP
controleren of uw kind aan de juiste groep is toegevoegd?
Mocht er iets niet kloppen, dan kunt u dit via de mail
doorgeven aan lsnel@dezwarm.nl
Let op!!!
Dit schooljaar zullen we nog meer gaan communiceren via de SchoolAPP, als u geen belangrijke informatie wil missen dan is het echt noodzakelijk dat u de APP geïnstalleerd heeft. Mocht u hierbij hulp nodig
hebben, stuur een mail naar lsnel@dezwarm.nl (ik help u graag).
Beslisboom
Tot nadere informatie zal volgen, blijft de Beslisboom van toepassing wanneer uw kind gezondheidsklachten vertoont. Voor alle duidelijkheid is de meest recente Beslisboom toegevoegd in de
bijlage (ook te vinden bij de bestanden in de SchoolAPP).

Informatieavond
Op dit moment weten we nog niet precies op
welke wijze we invulling zullen gaan geven aan
deze avond. U ontvangt hier binnenkort een
bericht over in de SchoolAPP.
Absenties doorgeven
Via de SchoolAPP absenties doorgeven. De absentie-button is helemaal onderaan in de APP te
vinden. Vindt u het prettiger om absenties telefonisch door te geven, dan blijft deze mogelijkheid
uiteraard ook bestaan.

Studiedagen schooljaar 2021-2022



Vrijdag 15 oktober 2021 (alle leerlingen de hele dag vrij)
Donderdagmiddag 20 januari 2022 (alle leerlingen om
12.00 uur vrij)
Donderdagmiddag 24 maart 2022 (alle leerlingen om
12.00 uur vrij)
Woensdag 25 mei 2022 (alle leerlingen de hele dag vrij)




Oud papier
Op zaterdag 18 september wordt er weer
oud papier opgehaald. De ouders die
meedraaien in het
ophaalrooster hebben hier inmiddels een
mail over ontvangen.

Rapporten inleveren
Mocht u thuis nog een rapport hebben van uw kind(eren),
vriendelijk verzoek om deze weer in te leveren bij de leerkracht.

Uit de kalender:







Vrijdag 3 september voorstelling “Flatkat” groep 5-6
Vrijdag 10 september gezondheidsonderzoek GGD groep 7
Dinsdag 14 september informatieavond (u ontvangt hier t.z.t. een
bericht over)
Zaterdag 18 september oud papier
Woensdag 29 september start Kinderpostzegels groep 7-8

Laatste nieuws!
Altijd te vinden op: www.dezwarm.nl
Aanmelden/afmelden voor deze nieuwsbrief
kan daar ook. De groepen houden u hier ook op
de hoogte van de activiteiten in de klas.

Belangrijke data
Klik hier voor de kalender op de website
Dinsdag 5 oktober – Uitgave nieuwsbrief 2
De kalender is ook in de SchoolApp te vinden.

