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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.  

 

Inspectiebezoek  
Afgelopen week zijn wij 
bezocht door de inspectie. We 
kijken met een goed gevoel 
terug op dit bezoek. Zodra het 
uiteindelijke verslag er is, 
zullen wij ouders op de hoogte 
brengen van de bevindingen. 

Cito toetsen 
Groep 8 heeft de eindtoetsen al achter de rug (en goed gedaan! Wij zijn 
trots op jullie!), maar…dat geldt niet voor de andere groepen! 
Het jaarlijkse Cito eindtoets moment is weer aangebroken. Op de 
verschillende vakgebieden worden toetsen afgenomen om te controleren 
of de ontwikkeling van uw kind(eren) nog steeds volgens plan verloopt.. 
Voor de middenbouwgroepen zijn het best veel toetsen, maar…gelukkig 
hebben we de junivakantie ertussen om even bij te komen en kunnen we 
de toetsmomenten een beetje spreiden. 
In de derde week van juni hopen we dat alle Cito toetsen gemaakt zijn.                                               
Voor de kinderen geldt dus; op tijd naar bed deze weken en…je kunt niet 
beter dan je best doen! Succes allemaal! 
 

Bijen  
Ouders zijn al eerder geïnformeerd over de 
bijen in de buurt van onze school. Onze 
buurman heeft ze inmiddels weggehaald. Nu 
kunnen onze leerlingen weer veilig voetballen 
op het voetbalveld.  
We bedanken onze buurman voor het feit dat 
het op deze wijze is opgelost. Fijn!   

Schoolfotograaf  
Vorige week dinsdag was de schoolfotograaf bij ons op 
bezoek. Dankzij de prima houding van de kinderen en de 
hulp van de aanwezige ouders, waren de foto’s snel 
gemaakt.  
We verwachten de inlogkaarten waarmee ouders de foto’s 
kunt bestellen zeer binnenkort. 

Sponsorloop  
Dit schooljaar organiseert de OWG en het team een sponsorloop met hindernissen op: vrijdag 14 juni a.s. 
van 12.30 uur tot 14.00 uur  
De opbrengst komt ten goede van de verbetering van ons schoolplein, zodat de kinderen ook in de 
toekomst veilig kunnen spelen. 
Te denken valt aan: 

 Vervanging van de houtsnippers door rubbertegels 
 Vervanging/reparatie van speeltoestellen 

Voor de realisatie van deze wensen hebben we een flink bedrag nodig.                     
Met de fancyfair van vorig schooljaar hebben we al een beginnetje gemaakt met een spaarpot speciaal voor 
het opknappen van het plein, maar dat is nog lang niet voldoende.  
Vrijdag krijgen ze een sponsorlijst mee. En dan…zoveel mogelijk sponsors zoeken. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de ouders van de OWG of juf Jacoline en juf Anita. 



 

Nieuws uit groep 1/2  

In groep 1/2 zijn we goed aan het 

werk over Indianen. We hebben al 

geleerd over een tipi, een 

totempaal en een wigwam (ja, dat 

is geen tent zoals jullie vast 

denken! Vraag maar iemand van 

onze groep als je wilt weten wat 

het wél is!). Ook hebben we 

geleerd dat Columbus de indianen 

ontdekt heeft en dat dat niet zo fijn 

afliep voor de indianen. Maar we 

hebben ook geleerd dat indianen 

heel veel weten over de natuur, 

daarom kunnen we in de huishoek 

medicijndrankjes maken. Ook 

kunnen we in onze klas op 

berenjacht; we hoeven alleen maar 

de sporen te volgen ….! 

We gaan al bijna op 
Indianenschoolreis en daar hebben 
we héél véél zin in! We gaan goed 
ons best doen en dan hopen we 
dat we veel veren verdienen zodat 
we terugkomen als echte indiaan 
met een tooi vol veren!  
 

Groep 7/8 

We hebben het geweldig getroffen met het weer tijdens bootcamp. 

Van te voren hebben we met de hele groep “De Bankbattle” 

gespeeld. De kinderen moesten in tweetallen een groot aantal 

opdrachten maken; deze varieerden van rekenopdrachten tot het 

opzoeken van de naam van een gebouw. Bij elk antwoord hoorde een 

letter; deze letters moesten door twee leerlingen worden ingevuld. 

Op deze manier ontstonden er elf namen van bekende Nederlanders. 

De geboortejaren van deze mensen moesten bij elkaar worden 

opgeteld. Dit antwoord was de code van de kluis.  

In de kluis zat de eindopdracht; na het maken van de eindopdracht, 

kon de klok worden stilgezet. Pff, het was best spannend, maar het 

hebben het best snel gedaan!. 

Daarna konden we gezellig samen naar het zwembad. Eerst even vrij 

zwemmen en daarna de bootcamp.  

Deze week zitten we natuurlijk in spanning voor het schoolkamp. 

We gaan maandag 27 mei op de fiets naar Ommen naar “De 

Wolfskuil”. We vertrekken om 9.30u. De kinderen hebben intussen de 

nodige informatie meegekregen. We hopen op mooi weer en 

gezellige dagen! Woensdag 29 mei hopen we rond 17.00u. weer bij 

school te zijn. Deze dagen wordt er af en toe informatie naar ouders 

verstuurd, bv. een mooie foto of een wijziging in de aankomsttijd. Dit 

gebeurt via de SchoolApp; het is dus belangrijk, dat iedereen deze 

schoolapp inmiddels in gebruik heeft!  

Na de junivakantie beginnen voor groep 7 de citotoetsen.  

Daarnaast moeten we hard werken aan de musical: tekst leren, 

liedjes oefenen, decor maken, attributen verzamelen.  

De kinderen krijgen allemaal een schema mee, waarop ze een datum 

hebben gekozen voor het houden van een spreekbeurt. Dit gebeurt 

in de maand juni. 

Nog een paar belangrijke data: 12 juni toets Brandaan thema 3, 20 

juni dictee, 26 juni topotoets. 

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/

