
 

 

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     

Project Glimlach  
RTL komt vanaf 6 december met een mooie actie, RTL Project Glimlach, waarbij er geld op-
gehaald wordt voor Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje. 
Met dit geld wil deze stichting projecten realiseren die angst, pijn en stress bij de jonge  
patiëntjes in de kinderziekenhuizen verminderen. 
Onderdeel van de actie is dat RTL Project Glimlach kijkers oproepen om in december  
kerstkaarten te sturen naar de zieke kindjes die deze kerst helaas in het ziekenhuis moeten 
doorbrengen. De leerlingen van de Zwarm hebben allemaal een mooie kerstkaart gemaakt 
voor de zieke kinderen. 
 
Kerst vieren in het ziekenhuis is voor  
niemand leuk, zeker niet voor kinderen. 
Wij willen deze decembermaand net wat 
leuker maken, door de kinderen die in 
het zieken huis liggen een mooie kaart te 
geven. 
 
Post ontvangen is altijd leuk! De kaarten 
van De Zwarm zijn inmiddels opgestuurd.  
 
 

 

Terugblik Sinterklaas  

Vrijdag 3 december hebben we samen met de kinderen 
het Sinterklaasfeest gevierd. De aankomst was dit jaar 
wat minder spannend dan voorgaande jaren, maar het 
feest was zeker net zo leuk! De kinderen hebben een 
gezellige ochtend gehad en waren erg blij met de        
cadeautjes. 

Hartelijk dank voor uw komst Sinterklaas en we zien u  
volgend jaar graag weer op De Zwarm. 



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:  

 Donderdag 23 december alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

 Vrijdag 24 december Kerstvakantie t/m 7 januari  
 3, 4, 5 januari oud papier container bij school 

 Donderdag 20 januari alle leerlingen om 12.00 uur vrij i.v.m. een  
studiemiddag van de leerkrachten 

Oud papier  
Op zaterdag 18 december wordt het oud papier voor de laatste keer huis-aan-huis  
opgehaald. 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 tus-
sen 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 speelmaterialen kopen, activiteiten 
organiseren of zomaar eens een extraatje. 

We wensen iedereen een  
hele fijne kerstvakantie met 
veel plezier, gezelligheid, 
gezondheid en ontspanning. 
Op deze manier moet het 
lukken om op maandag 10 
januari allemaal weer met 
frisse moed te kunnen     
starten. 

Team OBS De Zwarm 
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