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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.  

 

 

Kinderboekenweek – De ruilmiddag is heel goed verlopen. De meeste kinderen hebben een boek (of meer) 

geruild. De afgelopen weken hebben we extra aandacht besteed aan lezen en voorlezen. Op de app zijn 

enkele foto’s geplaatst van de activiteiten.  

 

Overblijfouders – maandagavond 7 oktober hebben we een goed 

overleg gehad met de overblijfouders. Uiteindelijk gaat het erom dat 

de kinderen zich veilig voelen op school en tijdens het overblijven. 

Verder is het natuurlijk zaak dat ze hun brood en drinken keurig 

opeten in een plezierige sfeer. Op die manier kunnen de 

leerkrachten ook pauze houden. We hebben afspraken gemaakt om 

allemaal dezelfde regels te hanteren. Duidelijkheid voor alles! Een 

grote wens is om te lunchen in de combigroepen zoals die er nu zijn. 

Dat betekent dat er per dag 4 overblijfouders nodig zijn. Dat lukt als 

we er nog 2 of 3 ouders bij krijgen. Hoe meer ouders, hoe meer je 

de overblijf beurten kunt verdelen. Mocht iemand de club willen 

versterken dan kun je je melden bij Johan Bisschop of Hilda 

Hilbolling.    

 

Cameratoezicht – zoals al eerder 

aangekondigd, hebben we nu toezicht 

op het plein. Het schoolplein is 

verboden terrein. Kinderen kunnen er 

spelen tot de hekken dichtgaan. Het 

voetbalveld is wel vrij toegankelijk. De 

camera is er voor om vernielingen en 

ongewenst gedrag te registreren. We 

gaan er vanuit dat deze maatregel 

werkt om narigheid te voorkomen. 

Bovendien werkt de sensor weer in de 

fietsenstalling.  

 

Nieuws uit groep 5/6 – meer dan een jaar geleden kregen we bloembollen. Dat was een initiatief van 

Natuur en Milieu om kinderen te leren hoe belangrijk bloemen zijn voor de bijen. Bijen zijn een belangrijke 

schakel in onze natuur. Als “Zwarm” moet je dan wel meedoen! Wegens 

werkzaamheden rondom school konden we destijds geen bollen planten. Dat 

hebben we nu wel gedaan met groep 5/6 op maandag 14 oktober. De 

kinderen hebben instructie gehad en werken aan het project via een boekje 

met allerlei informatie. Straks in het voorjaar kunnen we zien wat het resultaat 

is van deze actie. Nederland Zoemt is een stichting die de bij voor uitsterven 

wil behoeden. Elk jaar houden ze in april een Nationale Bijentelling. 

Omgekeerde 10 minutengesprekken - vorige week dinsdag hebben we waardevolle gesprekken gevoerd. 

Van de ouders hebben we begrepen dat ook zij deze nieuwe manier van gesprekken zinvol vinden. Iedereen 

heeft de lijst goed gebruikt. Zoals gezegd, bewaren we de informatie om in een volgend gesprek op terug te 

komen. 



 

Gezond in Coevorden: De gemeente Coevorden stimuleert gezond gedrag en een gezonde leefstijl. 

Daarvoor krijgen alle scholen een gastles waarin de kinderen hier op een leuke manier mee kennismaken! De 

school krijgt een usb stick met daarop 5 leuke filmpjes over gezond leven. De leerkracht kan deze filmpjes als 

tussendoortje aan de klas laten zien in het najaar. Door die filmpjes krijgt de klas ideeën om gezonder te eten 

of op een leuke manier beweegoefeningen te doen. Als ze dat herhalen in het voorjaar tijdens bijvoorbeeld de 

gezondheidsweek, herinneren de kinderen het zich vast. In onze groep 5/6 is de gastles op woensdag 20 

november om 9.30 uur. 

 

 

Belangrijke data 

Klik hier voor de kalender op de website 

 

Ma 21 t/m vr 25 oktober - herfstvakantie 

Woensdag 20 november – gastles gezonde leefstijl 

Dinsdag 3 december – Uitgave nieuwsbrief 4 

 

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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