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Meester Thom stelt zich voor
Mijn naam is Thom van Cappellen en ben 28 jaar. Oorspronkelijk kom ik uit de Achterhoek maar ik
woon nu samen met mijn vriendin Ymke op een pluimvee opfokbedrijf in Zuidwolde. Ymke en ik
hebben hier ook de dagelijkse werkzaamheden en leiding. Om 7 uur in de ochtend beginnen we
met doorlopen door de stallen om te controleren hoe het met de dieren gaat en daarna zijn er altijd wel weer dingen die gedaan moeten worden. Ymke en ik wonen in Zuidwolde samen met onze
4 katten Suus, Sok, Sjem en Swerf en 3 shetlanders genaamd Roosje, Tamira en Sientje. Deze shetlanders fungeren overigens ook als grasmaaiers om de stallen.;)

Ik ben zelf een fanatiek sporter. Er zijn veel sporten waar ik plezier in heb maar mijn passie ligt in
de survivalrun sport. Deze sport combineert simpel gezegd hardlopen met zware hindernissen, met
de nadruk op touwklimmen. In de survivalrun ben ik meervoudig Nederlands Kampioen.
Daarnaast heb ik mijn eigen trainingslocatie genaamd Barnstacle. Hier geef ik krachttraining en survivalruntraining. Dit allemaal in een boerderijschuur die ik heb omgebouwd tot indoor hindernisbaan en crossfit ruimte. Barnstacle iets waar ik erg trots op ben en ook veel tijd in steek. Mijn ambitie is om steeds meer mijn inkomen hiermee te verdienen.
Qua hobby's ben ik gitarist met mijn broer en een vriend van mij in een bandje waar we tot voorheen zo nu en dan mee optraden. We maken eigen nummers met de intentie "hoe harder, hoe beter". Een bak herrie is het dus eigenlijk. Maar wel leuk om te doen!
Op de dinsdag en donderdag geef ik gymles op de Zwarm en de Woert. 2 gezellige scholen waar ik
naar mijn idee goed bij pas!
Vriendelijke groet,
Thom van Cappellen

Studiedag
Op vrijdag 15 oktober zijn alle leerlingen de hele dag vrij i.v.m.
een studiedag van de leerkrachten.

Oud papier
Op zaterdag 16 oktober wordt er weer oud papier opgehaald.

Schoolfruit
Dit schooljaar hebben we ons ingeschreven
voor het schoolfruit. Vorige week hebben
we via de mail bericht gekregen dat we met
onze school mee mogen doen aan dit project. We houden u via de SchoolAPP en de
nieuwsbrief op de hoogte.

Uit de kalender:










Woensdag 6 oktober start Kinderboekenweek
Maandag 11 oktober 19.30 uur OWG-vergadering
Dinsdag 12 oktober omgekeerde 10-minutengesprekken
Vrijdag 15 oktober alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van de
leerkrachten
Zaterdag 16 oktober oud papier
18 t/m 24 oktober herfstvakantie
Maandag 25 oktober start project Hundertwasser
Donderdag 12 november start Media Masters groep 7-8
Dinsdag 9 november inloop groep 1-2 8.30-9.00 uur

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
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De kalender is ook in de SchoolApp te vinden.

