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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.  

 

Start van het nieuwe schooljaar!  
Wat fijn dat we alle kinderen weer hebben mogen begroeten. We zijn weer van start met een nieuw 
schooljaar. We hopen u allemaal te zien maandagavond tijdens de informatieavond van onze school.  
We starten om 19:30 uur met een algemeen gedeelte. Daarna wordt er in de verschillende groepen iets 
verteld over het leerjaar.    

Kalender  

Op de kalender van de website staat al veel ingevuld 

en dat zal alleen maar meer worden. Soms staat er 

echter ook informatie bij een activiteit op de 

kalender die je niet zo direct kunt zien. Als je met de 

muis op de activiteit gaat staan komt er, indien 

aanwezig, meer informatie. 

SchoolApp  
Er zit niets anders op… We moeten allemaal de 
SchoolApp opnieuw downloaden om deze weer te laten 
werken.  
Advies is de SchoolApp helemaal van uw telefoon te 
verwijderen en dan opnieuw te downloaden via de 
PlayStore. 
We vinden dit uitermate vervelend en blijven hierover 
in gesprek met SchoolsUnited, maar voor nu is dit de 
enige oplossing.   
Komende week zullen we de activatiecode opnieuw 
naar u mailen, zodat u zich weer opnieuw kunt 
aanmelden.  

Nieuws uit de groep  
Groep 7/8 

We zitten al weer in de derde week; de leerlingen zijn weer gewend aan het ritme en we werken er hard aan 

om de klas weer een beetje leuk aan te kleden. De verjaardagkalender is bijna af… 

De kinderen van groep 8 hebben zelfs al het eerste huiswerk mee gekregen. Dit staat genoteerd in hun 

agenda, die ze elke dag mee moeten nemen naar school! 

Bij de Vreedzame School zijn we begonnen met blok 1: 

We hebben met de groep afspraken gemaakt, zodat we er met zijn allen voor zorgen, dat er een fijne sfeer is 

om in te werken. Ook de taken zijn verdeeld onder de kinderen, de mediators zijn gekozen en de 

leerlingenraad is voor de eerste keer bij elkaar geweest. De gekozen mediators zijn zelfs al voor een eerste 

cursusmiddag bij elkaar geweest…. 

Voor de komende week staan er drie belangrijke dingen op het programma: 

Maandagavond 24 september: informatieavond voor de ouders van groep 1 t/m 7. 

De ouders van groep 8 worden binnenkort apart uitgenodigd, i.v.m. de  overstap naar het voortgezet 

onderwijs en de eindtoets. 

Woensdag 26 september krijgen de kinderen de kinderpostzegels mee naar huis om te verkopen. Hier zit dan 

een begeleidende brief bij. 

Donderdag 27 september hebben we de sportdag; we gaan ’s morgens met groep 5 t/m 8 naar de 

atletiekbaan in Hoogeveen. We zoeken nog 7 ouders om ons te brengen/halen en eventueel een groepje te 

begeleiden… Wie meldt zich aan? 



 

Belangrijke data 

Maandag 24 september – informatieavond  

Donderdag 27 september – sportdag  

 

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.  

 

 

 

 

 

http://www.dezwarm.nl/


 

 
 

www.scalamuziekcollectief.
nl  
Het Scala Muziek Collectief staat voor muziekles op maat!  
Je kunt bij het Scala Muziek Collectief terecht voor lessen op diverse instrumenten: 
blokfluit, dwarsfluit, viool, trompet, piano, orgel, cello, harp, klarinet, hobo, 
accordeon, gitaar, basgitaar, contrabas, slagwerk, hoorn, keyboard, saxofoon, 
drums, trombone, tuba, harp en zang. Er zijn diverse lesvormen mogelijk: 
Individueel of samen, wekelijks, tweewekelijks of via een knipkaart. Eenmalige 
workshops, lessen op school of deelnemen aan een orkest of ensemble: Alles kan!  
Bij het Scala Muziek Collectief kun je altijd eerst een gratis proefles volgen!  

Welkom bij het Scala Muziek Collectief! Deze vereniging van enthousiaste 

en professionele muziekdocenten staat garant voor een kwalitatief 

hoogstaand aanbod voor leerlingen en cursisten uit een groot deel van 

Drenthe en Overijssel. De vakdocenten van het Scala Muziek Collectief 

zijn actief op talloze locaties. Er is dus altijd muziekles dichtbij! 



 

 

 


