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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.  

 

Laatste nieuwsbrief van dit schooljaar  
Nog een paar dagen en dan is dit schooljaar alweer voorbij!  
We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie.  
 
Onze leerlingen van groep 8 vliegen uit.  
We wensen ze heel veel succes op hun nieuwe school.  
 
Wij danken iedereen voor het vertrouwen afgelopen schooljaar.  
We zien elkaar graag terug op maandag 26 augustus.  

Juf Corine  
Via deze weg wil ik jullie graag 
bedanken voor het vertrouwen 
dat in mij is gesteld de afgelopen 
twee schooljaren. Ik heb met heel 
veel plezier op De Zwarm gewerkt 
en hoop jullie allemaal nog eens 
te treffen.     

Overzetten website / SchoolApp  
Na de zomervakantie zullen de gegevens van de website 
en de SchoolApp worden overgezet. Dit kan even duren, 
dus de eerste week is de SchoolApp niet in gebruik. 

Kalender  
Komend schooljaar zal er geen papieren 
kalender worden uitgegeven. 
Alle activiteiten worden op de website vermeld 
en dit is ook terug te zien in de SchoolApp.   

Musical groep 7,8 
Morgen is het dan zover, de musical van groep 7,8 en tevens afscheid van de kinderen van groep 8.  Zelfs 
van een aantal ouders, omdat er geen broertje of zusje meer op school zit.  
De kinderen van groep 8 hebben hier al lang naar uitgekeken; eindelijk van de basisschool af, eindelijk naar 
het voortgezet onderwijs!!! Een hele gezonde instelling. Maar voor ons als leerkrachten is het toch altijd weer 
een emotioneel moment; weer een groep die we 8 jaar begeleid hebben……hoe zal het verder gaan? 
Natuurlijk gaan we ervan uit, dat alles gaat zoals we graag willen. 
De musical begint om 19.30u., om 22.00u. sluiten we af.  
De generale is om 12.30u. We maken er een gezellige middag en avond van! 

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/

