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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.  

 

Drents Verkeersveiligheidslabel  
Donderdag 29 november komt om 11:00 uur wethouder Huizing het Drents Verkeersveiligheidslabel uitreiken.  
Vanaf 9:45 uur komt zebra ‘Seef’ bij de kinderen langs in de groepen. Vanaf 11:00 uur is iedereen van harte 
welkom.  

Lunchhulp door Kinderwereld 

Zoals de ouders al in de mail hebben kunnen lezen, is 

Kinderwereld bereid ons te helpen tijdens de TSO. 

Toch blijft hulp van ouders belangrijk, want de kosten 

die gemaakt worden, moeten door school worden 

betaald. Wilt u ook helpen? Geef dit dan door aan de 

leerkrachten of via ckuper@sg-owsa.nl.  

Tevredenheidsonderzoek   

Bedankt voor het invullen van het 

oudertevredenheidsonderzoek. Ook de kinderen van 

groep 6 t/m 8 hebben dit ingevuld. Medewerkers van 

de school hebben ook eentje ingevuld. Al met al 

hopen we dat er een goed verslag van komt, waar 

we verder mee kunnen. Zo bouwen we samen verder 

aan een nog betere school.  

Sinterklaas  

Woensdag 5 december brengt Sinterklaas een bezoekje aan 

onze school. De kinderen van groep 1/2 zijn deze dag om 

10:00 uur vrij. De andere kinderen gaan tot 14:00 uur naar 

school.  

 

 

Kerst 

Donderdag 20 december zijn alle kinderen om 12:00 uur vrij. ’s Avonds 

worden zij weer op school verwacht om samen te eten. Nadere informatie 

volgt nog. 

Nieuws uit de groep  
Groep 1/2 

In groep 1/2 werken we natuurlijk over het thema Sinterklaas. We hebben een Pietenzolder in de klas, hier 

kunnen we naspelen hoe het in het Grote Pietenhuis gaat: we doen de pietenwas met een wasmachine, we 

maken zelf inpakpapier en pakken zelf cadeautjes in, we kunnen oefenen met het gooien van cadeautjes in 

de schoorsteen en we kunnen bladeren in Sinterklaas’ Grote Boek. Dit natuurlijk allemaal verkleed als echte 

Piet! Ook hebben we in de huishoek Piet- en Sintverkleedkleren en kunnen we zelfs op Amérigo rijden en 

cadeautjes bezorgen. Het poppenhuis is nu het Pietenhuis geworden, waar we spelen met hele kleine Pieten- 

en Sintpoppetjes en cadeautjes. Ook kunnen we bij de watertafel de intocht van Sinterklaas naspelen: we 

hebben Pieten en een Sint van Playmobil en een stoomboot vol cadeautjes!  

Verder knutselen we erop los: we verven een Piet bij het verfbord, we vouwen de stoomboot en we knippen 

plaatjes uit het grote speelgoedboek van wat we graag willen hebben.  

En natuurlijk tellen we af naar 5 december, want dan …. komt Sinterklaas bij ons op school! 
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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.  
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