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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.  

 

Voorjaar!  
Het is de laatste lesweek voor de voorjaarsvakantie 
en de eerste zonnestralen zijn gespot! Het is voor 
de kinderen (en teamleden) tijd om even bij te 
komen van het maken van de toetsen. We willen 
bewondering uitspreken voor al het werk dat is 
geleverd. De kinderen hebben allemaal ontzettend 
hun best gedaan en u zult als ouder ongetwijfeld 
trots zijn op wat er is geleerd! Dit zit niet altijd in 
de cijfers, of in het lezen van de letters. Het zit in 
de groei van ieder kind. De ontwikkeling van ieder 
kind is te zien bij ons op school! Zo staat het ook in 
de krant deze week. We zijn trots op onze 
leerlingen, we zijn blij met de samenwerking met 
ouders en andere partners en dat mogen we 
blijven benoemen.  
    

 

 

Verkeersbrigadiers  
Hoera! Er zijn 4 kinderen geslaagd 
voor de cursus verkeersbrigadier! 
Zij mogen, naast de al 
gecertificeerde ouders, helpen bij 
het oversteken aan de 
Coevorderstraatweg. Binnenkort 
zullen er borden worden 
opgehangen door de gemeente, 
zodat het duidelijk is dat de 
oversteek door verkeersbrigadiers 
wordt gedaan. 

 

 

Nieuwe gymleerkracht  
Op donderdag heeft groep 5/6 
gymnastiek van meester Roy. Na de 
voorjaarsvakantie zal hij echter 
uitbreiding van uren krijgen op een 
andere school, waardoor hij afscheid 
neemt van De Zwarm. Gelukkig is er een 
nieuwe meester gevonden! Na de 
vakantie krijgt groep 5/6 gymnastiek van 
meester Wessel.  
Wij bedanken meester Roy voor de leuke 
lessen en wensen meester Wessel veel 
plezier bij ons op school.  



 

 

Nieuws uit de groepen  
Thema Bouwen – groep 1/2 
In groep 1/2 zijn we op dit moment bezig met het thema Bouwen. En dat 
is te zien ook! Vorige week konden we onze klas niet in, want het hele 
kozijn was dichtgemaakt met afzetlint! We stonden allemaal te wachten 
tot we erin konden. Toen juf had gekeken of het wel veilig was konden we 
gelukkig onze klas weer in. En daar zagen we nog meer bouw-
verrassingen: in de huishoek hebben we nu het kantoor van een 
aannemer, inclusief bouwtekeningen, pionnen, gereedschap en afzetlint; in 
de bouwhoek hebben we een werkhesje, een werkhelm, buizen om 
riolering te maken, gereedschap, afzetlint, pionnen en een bouwtekening; 
en de zandtafel is veranderd in een werkzaamhedentafel met bulldozers, 
hijskranen, kiepauto’s en andere spullen die wegwerkers nodig hebben. 
Lisa nam heel veel spullen voor de thematafel mee, zoals een overall, 
spijkers, schroeven, nog meer afzetlint, een waterpas, een rolmaat, 
oorkappen en schuurpapier. Als je nu bij ons de klas inkijkt, zul je zien dat 
we allemaal bouwvakkers zijn geworden en mooie bouwwerken maken! 
Pas wel op dat je niet struikelt over het afzetlint ….! 

 

 

Voorstelling De Gruffalo – groep 3/4  
Maandag 11 februari hebben de kinderen 
van groep 3/4 een prachtige voorstelling 
weggegeven. De kinderen hebben samen 
met juf Ursula het verhaal van De 
Gruffalo op geweldige wijze nagespeeld. 
Spelen voor publiek is zo leerzaam, 
daarom bedanken we alle ouders, 
opa’s/oma’s en andere belangstellenden 
voor hun komst.  

  
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/

