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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.  

 

Groepsverdeling schooljaar 2019-2020  
Voor komend schooljaar is de groepsverdeling en de verdeling van de leerkrachten bekend. Ons 
leerlingenaantal is ten opzichte van vorig schooljaar wat gedaald, dus zullen we volgend jaar 4 dagen met 4 
groepen werken en 1 dag met 3 groepen. Op vrijdag wordt groep 3/4 verdeeld. Groep 3 gaat dan samen 
met groep 1/2 en groep 4 gaat dan samen met groep 5/6. 
 
We nemen na dit schooljaar afscheid van juf Ageeth. Zij werkt nu op twee scholen: op De Zwarm en op De 
Woert. Volgend schooljaar zal zij alleen op De Woert werkzaam zijn. Uiteraard zullen wij afscheid nemen 
van juf Ageeth. Hierover hoort u later meer.  
 
Groepsverdeling + leerkrachten schooljaar 2019-2020:  
 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag  

Groep 1/2  Juf Nicolet  Juf Nicolet  Juf Nicolet  Juf Nicolet of 

Juf Jacoline  
(om en om op 

donderdag)  

Groep 1/2/3  
Juf Jacoline  

 

Groep 3/4 Juf Aaltje Juf Aaltje Juf Aaltje Juf Aaltje 

 Groep 4/5/6  
Juf Anita  Groep 5/6  Juf Anita  Juf Jacoline  Juf Anita  Juf Anita  

     

Groep 7/8 Juf Jacoline Juf Geertje  Juf Geertje  Juf Geertje  Juf Geertje  

 

 

Schoolreisjes / schoolkamp  
De afgelopen periode zijn de 
kinderen allemaal op schoolreis of 
schoolkamp geweest. We hebben 
leuke dagen gehad met elkaar en 
alles is gelukkig goed verlopen.  
De kleuters zijn naar de camping 
geweest, groep 3 t/m 6 naar 
Wildlands en groep 7/8 naar 
Ommen.  
 



 

Sponsorloop  
Afgelopen vrijdag hebben alle kinderen van De Zwarm heel erg hun best gedaan om zoveel mogelijk rondes 
te rennen tijdens de sponsorloop met hindernissen. 
Groep 1 tot en met 4 renden op de piratenhindernisbaan; sprongen over de zee met haaien, zigzagden 
tussen de golven en natuurlijk over een wiebelige loopplank! 
Groep 5 tot en met 8 moesten rennen, kruipen en springen op de bootcampbaan. Het lukte de meesten 
zelfs om met de tweede rondekaart te rennen (meer dan 12 rondjes). De inzet van alle kinderen was 
geweldig! Ook leuk dat er, naast de kinderen van de andere groepen, ook veel ouders/grootouders waren 
om de deelnemers aan te moedigen. Nog niet al het sponsorgeld is binnen, maar bij deze; sponsoren 
bedankt! 
In de volgende nieuwsbrief laten we u meer weten over de opbrengsten die deze keer in de spaarpot voor 
het verbeteren van het plein komen. 

Cito-moe…. 
De afgelopen weken hebben echt 
in het teken gestaan van de Cito-
eindtoetsen.      
Op bijna alle vakgebieden is er 
door de kinderen weer een E(eind)-
toets van het leerjaar gemaakt. De 
kinderen zijn er een beetje 
“toetsmoe” van en blij dat het er 
bijna op zit, maar het helpt ons om 
de ontwikkeling van uw kind goed 
te volgen. Zo kunnen we er voor 
zorgen dat zij ook volgend 
schooljaar weer de juiste 
begeleiding krijgen.    

 

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/

