
 

 

Nieuwsbrief voor ouder(s)/verzorger(s) van kinderen van onze school en andere belangstellen-
den. 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     

Schoolfruit 
Vanaf dinsdag 16 november krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 
elke dinsdag en woensdag schoolfruit. Op donderdag worden de 
restjes opgemaakt en krijgen de kinderen dit naast hun eigen fruit.  
 
U hoeft uw kinderen op dinsdag en woensdag geen fruit mee te geven naar school. Dit mag wel 
als uw kind bijvoorbeeld niet alles lust. Het is dan wel de bedoeling dat u fruit meegeeft en geen 
koekjes of iets dergelijks.  
 
We proberen alle leerlingen alle fruit en groente te laten proeven. De kinderen moeten wel zelf 
drinken meenemen naar school, dit blijft dus ongewijzigd. Wij hopen u hiermee voldoende geïnfor-
meerd te hebben. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de school.  
 
Op de volgende website Nieuwsbrief EU-Schoolfruit - EU Schoolfruit kunt  u zich aanmelden voor de 
nieuwsbrief, zo word u wekelijks op de hoogte gehouden van het schoolfruit programma. Onze 
fruitleverancier is Drogenbroek’s fruit. Via de schoolapp communiceren we wekelijks het fruit van 
de week. 

Afsluiting project Hundertwasser  

Op vrijdag 19 november sluiten we het project Hundertwasser af met 
een museum raambezoek. Vanaf 13.45 uur kunt u samen met uw kind 
rondom de school lopen om de kunstwerken van de verschillende 
groepen te bewonderen.  

Coronamaatregelen n.a.v. de persconferentie 
 Externen in de school 
 Alle kinderen worden buiten opgevangen door de leerkrachten. Ouders brengen hun kind 

dus niet zelf in de school 
 Voor reguliere gesprekken (er kunnen zich natuurlijk situaties voordoen waarbij de aanwe-

zigheid van beide ouders noodzakelijk is) geldt: één ouder per gezin of via Teams 
Mondkapjes 
 Ouders en andere externen verzoeken we om bij binnenkomst een mondkapje te dragen 
Overig 
 Basismaatregelen in acht nemen (handen wassen, afstand houden) 
 Hygiënezuiltjes zijn weer geplaatst om de handen te desinfecteren bij binnenkomst 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EU-Schoolfruit.htm?wmstepid=bevestiging


Belangrijke data 

Klik hier voor de kalender op de website 
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De kalender is ook in de SchoolApp te vinden.  
 

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.  

Uit de kalender:  

 Woensdag 17 november Zie, zo, Zwarm! Groep 5-6 

 Vrijdag 19 november digitale voorstelling Assepoes voor groep 7-8 
 Vrijdag 19 november afsluiting project Hundertwasser 

 Zaterdag 20 november oud papier  
 Vrijdag 3 december Sinterklaas vieren op school (de kinderen van 

groep 1-2 zijn om 10.00 uur vrij de kinderen van groep 3 t/m 8 gaan 
tot 14.00 uur naar school) 

Sinterklaas  

Vrijdag 3 december is het zover: rond 8.30 uur zal Sinterklaas 
een bezoek brengen aan De Zwarm! We hebben er heel veel 
zin in. We ontvangen Sinterklaas op het schoolplein en daarna 
nemen we hem mee naar het speellokaal. Sinterklaas zal ver-
volgens eerst bij groep 1/2 en 3/4 in het speellokaal zijn en 
daarna ook de andere groepen even een bezoekje brengen. 

Groep 1/2 is deze dag om 10.00 uur vrij, de andere groepen zijn gewoon om 14.00 uur vrij. 
De kinderen van groep 3 t/m 8 hoeven deze dag alleen hun lunch + drinken mee, voor het 
eten en drinken voor de fruitpauze wordt gezorgd.   

Oud papier  
Op zaterdag 20 november wordt er weer oud 
papier opgehaald. Vervolgens halen we op zater-
dag 18 december voor de laatste keer het oud 
papier huis-aan-huis op. Vanaf januari 2022 staat 
er op elke eerste maandag van de maand een 
container bij school, waar u zelf uw oud papier in 
kunt stoppen. De container staat bij school op maandag, dinsdag en woensdag. Er 
staat ook een container bij de Wegwijzer op deze dagen.  
De opbrengst van het oud papier wordt verdeeld tussen de basisscholen en het 
komt ten goede aan de kinderen. Het maakt dus niet uit in welke container u het 
papier gooit. Met de opbrengst kunnen de scholen leuke spelletjes en speelmate-
rialen kopen, activiteiten organiseren of zomaar eens een extraatje. 

https://www.dezwarm.nl/index.php?section=17&page=129
http://www.dezwarm.nl

