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Nieuwsbrief 
 

Schooljaar 2018 – 2019  
Coevorderstraatweg 6 – 7917 PR Geesbrug  

tel. 0524-291300 – www.dezwarm.nl – info@dezwarm.nl 

 

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.  

 

 
Gewijzigde datum! 

 
Schoolfotograaf  
Dinsdag 14 mei komt de schoolfotograaf naar 
onze school. Er is ook gelegenheid om met 
jongere of oudere broer(tjes)/zus(jes) op de 
foto te gaan. Dit kan om 8:30 uur. 
(Dit stond voor 8 mei, is nu 14 mei)   

 

Traktaties  
Wanneer een kind jarig is, is het feest! Dan mag 
er worden getrakteerd op school. Sommige 
kinderen trakteren heel veel en dat is goed 
bedoeld, maar echt niet nodig.  
Als een kind jarig is en mag trakteren, wilt u er 
dan rekening mee houden dat er kinderen zijn, 
die niet alles mogen hebben. Informeert u voor u 
laat trakteren even bij de groepsleerkracht, zodat 
er niemand wordt teleurgesteld. 

Lunchouders  
We zijn erg blij met de splitsing van de groepen tijdens de 
lunch op enkele dagen en zouden dit graag iedere dag 
willen doen. Wij zoeken daarvoor ouderhulp op maandag, 
dinsdag en donderdag. U hoeft niet iedere week, er kunnen 
duo’s gevormd worden. Wanneer grootouders ons hierbij 
willen ondersteunen, mag dat ook.  

Nieuws uit de groepen   
Dit wordt via de SchoolApp gedaan. Heeft u 
de SchoolApp nog niet geïnstalleerd? Wij 
helpen u graag!  
 

 
Route 8  
Vandaag en morgen werkt groep 8 
aan de eindtoets Route 8. Groep 7 is 
verdeeld over de groepen 5/6 en 3/4.  
 

Activiteiten door OWG  
Wij bedanken de hulpouders en de OWG voor hun inzet tijdens de 
Koningsspelen en de paasbrunch. Dankzij deze hulp was het weer 
voortreffelijk en hebben de kinderen (en teamleden) kunnen 
genieten! 



 

Belangrijke data 

Klik hier om naar de kalender op de 

website te gaan. 

 

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 ook hier ook op de hoogte van 

de activiteiten in de klas.  

 

 

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


 

Bijlage  

Dorpsteam Geesbrug: Dorpsbudget-nieuws 

 

Om zo veel mogelijk inwoners, jong en oud, van Geesbrug te bereiken, hierbij ook wat informatie 

over het Dorpsteam in de nieuwsbrief van de scholen. 

Vorig jaar heeft Plaatselijk Belang voor het eerst van de gemeente een dorpsbudget ontvangen.  Het 

Dorpsteam Geesbrug is toen in het leven geroepen om zo veel mogelijk mensen in de gelegenheid te 

stellen mee te denken over de besteding van dat budget. Er zijn toen verschillende aanvragen 

ingediend en uiteindelijk heeft er een “verkiezingsavond” plaatsgevonden. Verschillende projecten 

zijn al gerealiseerd uit dat budget; verschillende wachten nog op afronding, zoals de plaatsing van 

banken, bloembakken, vissteigers en een overkapping bij VCG. 

Inmiddels is door de gemeente ook in 2019 een dorpsbudget uitbetaald. In de loop van het jaar zal 

beslist kunnen gaan worden waar aan dit budget wordt besteed. Plaatselijk Belang en het 

Dorpsteam willen het graag duidelijker voor iedereen laten lopen dan vorig jaar. We hopen dat veel 

inwoners van Geesbrug plannen voor grotere of kleinere projecten zullen indienen. Dat kan vanaf 

heden tot 1 juli 2019; bij voorkeur via een emailadres van één van de deelnemers van het Dorpsteam ( 

zie in de Tiphofkoerier en op de website van GeesbrugActief ); anders schriftelijk door deponering in 

de brievenbus van een deelnemer, of schriftelijk via de “” kopij bus “” in de Tiphof. 

Plannen kunnen ingediend worden door scholen, verenigingen, maar ook door individuele inwoners 

van Geesbrug. Denk er eens aan om samen met bijvoorbeeld een groepje buren of ouders iets te 

verzinnen en als groep een plan in te dienen. De bedoeling is overigens niet alleen iets verzinnen en 

denken dat het dan wel uitgevoerd wordt door anderen. De bedoeling van het dorpsbudget is dat de 

uitvoering ook plaats vindt door de inwoners. Vermeldt bij een plan dus ook wat je zelf zou kunnen 

en willen doen om het plan te realiseren en het resultaat in de toekomst ook te onderhouden. 

Verder is het natuurlijk heel belangrijk om te weten wat een plan ( bij benadering ) kost. Neem in 

ieder plan dat ingediend wordt dus ook een zo goed mogelijk uitgewerkt kostenplaatje op. 

We hopen  tot 1 juli aanstaande vele plannen te ontvangen. Daarna laten we zo snel mogelijk meer 

weten over hoe het daarna verder gaat. 



 

Fijn kennis te maken! Marije is nu al een paar maanden opbouwwerker op school!  

Sinds februari kom ik alweer als opbouwwerker op jullie school. Inmiddels heb ik al heel wat ouders en 
kinderen leren kennen. 

Ik ben wekelijks ’s ochtends vroeg bij jullie op school. Als je een vraag hebt of ergens advies over wilt 
hebben kun je mij altijd aanspreken. Met het mooiere weer zal ik ook meer op het plein zijn! Na de 
meivakantie ben ik er niet meer op woensdagochtend, maar wél op donderdagochtend! 

Ik ben op de Zwarm op donderdagochtend van 8.15- 9.15 uur, dan spreek ik je graag! 

Je kunt me ook mailen of bellen: 

mribbink@mwcoevorden.nl 
06-33603966 
 
Hieronder een tip die ik op internet vond, want de tekentijd is weer aangebroken! 
Met het mooie weer kun je lekker het bos in samen! 

 

Een teek? Pak 'm beet! 

Een tekenbeet is meestal onschuldig maar kán je ziek maken als de teek lang vastgebeten in je huid 
zit. Hoe kun je dat  voorkomen? 
  
Teken komen op veel plaatsen in Nederland voor. Ze leven in hoog gras en struikgewas en lijken op kleine 
platte spinnetjes. Sommige teken zijn besmet met de Lyme-bacterie die de ziekte van Lyme kan 
veroorzaken. Als een teek lang op de huid zit, bestaat de kans dat hij deze bacterie overbrengt. De ziekte 
is meestal goed te behandelen met antibiotica. Zonder behandeling kan deze ziekte chronische klachten 
veroorzaken aan hart, zenuwstelsel, gewrichten en huid. Check op de tekenradar hoe actief de teken zijn. 
 
Dus controleer altijd nadat je met je kind in het groen bent geweest jezelf en je kind. En vind je een 
teek?  Dan kun je die zelf weghalen. 

Teek away 
Er is nu ook een "Teek away" app. Deze kunt u gratis downloaden via de Appstore of Google Play. In deze 
app lees je hoe jij jezelf en je kind kunt beschermen tegen teken. De app helpt ook met wat je moet doen 
als je door een teek gebeten bent. 

Meer informatie?  
Kijk op de website van de Week van de Teek of de RIVM. 

  

 

 

 

  

mailto:mribbink@mwcoevorden.nl
http://www.tekenradar.nl/
https://itunes.apple.com/nl/app/teek-away/id668446778?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.ddt.tick
http://www.weekvandeteek.nl/
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/T/Tekenbeten_en_lyme

