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Nieuwsbrief 
 

Schooljaar 2019 – 2020  
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. Na alle vakantie-ervaringen zijn we weer gestart 
met een nieuw schooljaar. We hopen u allemaal te zien op maandagavond 23 september 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.    
 

Ouderhulp en schoolfonds                       

Afgelopen week heeft u de formulieren voor 

ouderhulp en schoolfonds meegekregen. We hebben  

al een aantal formulieren retour gekregen. Mocht u 

dit nog niet hebben gedaan dan hopen we dat u dit 

zo spoedig mogelijk wilt doen. 

 

Vernielingen en inbraak 
Helaas hebben we in de zomervakantie te maken 
gekregen met vernielingen in en om de school. 
Daarnaast is een raampje uit een kozijn gehaald en zijn 
er personen in school geweest.  
Uiteraard is er aangifte gedaan bij de politie en hopen  
we dat er nog iets te achterhalen is. Wellicht hebt u 
iets vernomen over het bovengenoemde. Alle 
informatie is welkom en zullen we doorspelen naar de 
politie. 
 

Nieuwe locatiecoördinator 
Deze week is interim-locatiecoördinator Johan Bisschop van start gegaan op onze school. Afgelopen week 
hebben we u hierover al een bericht gestuurd. Hieronder stelt Johan zich kort aan u voor. 
 
Even voorstellen… 

Mijn naam is Johan Bisschop. 57 jaar geleden ben ik geboren onder de rook 

van Hoogeveen. Vanaf deze week hoop ik de directeuren te ondersteunen en 

waar nodig het team te helpen. In het onderwijs ben ik ruim 30 jaar 

werkzaam. Eerst als leerkracht, daarna als directeur en nu als interim 

onderwijsmens. Mijn vrouw en ik wonen nu in Wierden. Dat is vlak bij Almelo. 

We hebben twee dochters van 23 en 25 jaar, die beiden het huis al verlaten 

hebben. Een groot deel van de werkzaamheden zal met communicatie te 

maken hebben.  

Op “De Zwarm” in Geesbrug zal ik 1 dag taken uitvoeren.  Op “De Woert” in 

Oosterhesselen ben ik 2 dagen te zien. De exacte verdeling zal ik elke week 

afstemmen met Jo en Ina. De kennismaking op beide scholen is prima 

verlopen wat mij betreft. Daarom vertrouw ik op een goede samenwerking met de leerkrachten ouders en 

kinderen. 

 



 

Groep 7,8. 

We zitten al weer in de tweede schoolweek, hebben de 

verjaardagskalender bijna af en zijn met zijn allen bezig het lokaal 

gezellig te maken met onze eigen creaties. 

Natuurlijk was het vorige week even wennen! Vanaf nu proberen we 

weer helemaal volgens het rooster te werken; natuurlijk staat daar 

niet alleen rekenen en taal op. We gaan bijv. op donderdag helpen 

bij de spelletjes voor ouderen. Om 10.30u. gaan twee leerlingen naar De Tiphof, om daar samen met de 

ouderen spelletjes te doen. We hopen op deze manier het contact tussen jong en oud op een positieve manier 

te beïnvloeden. Voor zowel de kinderen als de ouderen kan dit erg gezellig en leerzaam zijn. 

Donderdag 12 september sportdag. 

Donderdag 12 september is de jaarlijkse sportdag. We gaan net als vorig jaar, naar de atletiekbaan in 

Hoogeveen. De groepen 5 t/m 8 gaan ’s morgens en de groepen 1 t/m 4 ’s middags. Verdere informatie krijgt 

u via de mail. 

Voor het brengen, halen en begeleiden van de groepjes, zoeken we nog ouders of opa’s en oma’s. Graag even 

doorgeven aan de leerkrachten.  

 

Belangrijke data 

Klik hier voor de kalender op de website 

Dinsdag 10 september – mr-vergadering 

Woensdag 11 september – vergadering 

OWG(ouderwerkgroep)  

Donderdag 12 september – sportdag  

Vrijdag 20 september – voorstelling groep 1 / 2 

Maandag 23 september – Informatie- en zakelijke 

ouderavond 

Dinsdag 24 september – Uitgave nieuwsbrief 2 

 

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/

