Nieuwsbrief april 2017
Belangrijke datums:
-4 april: Schoolverpleegkundige voor groep 7
-7 april: Uurcultuur groep 1-2 “Boer Boris”
-8 april: Oudpapier

Let op: Kinderen mogen niet meehelpen! (lees verderop in de nieuwsbrief meer)

-13 april: Feestelijke ouderavond
-13 april: Laatste levering EU-Schoolfruit
-14 t/m 17 april: Lang weekend vrij i.v.m. Goede vrijdag en Tweede Paasdag
-18-19-20 april: Centrale Eind Toets groep 8
-19 april: Leerlingenraad bijeenkomst
-21 april: Koningsontbijt + Koningsspelen
-22 t/m 30 april: Mei vakantie
Verjaardagen april
Groep:
2 Astrid Haanstra (2005) 7-8
2 Amarens de Vries (2006) 7-8
10 Nienke de Boer (2006) 7-8
17 Anniek Luimstra (2007) 6
27 Naomi Brinksma (2005) 7-8
27 Liesbeth Bron (2012) 1
Fruit en groente eten in de pauze blijft, EU-schoolfruit stopt op 13 april
Op ’t Swannestee zijn alle groepen gezond bezig! Sinds het bordje ‘Gezonde school’ aan de
muur hangt eten en drinken alle kinderen een gezonde pauzehap en lunch. Het project ‘EUSchoolfruit’ stopt per 13 april, maar natuurlijk willen we op dezelfde voet verder gaan. Geeft
u zelf weer groente en/of fruit mee als 10-uurtje? Zo zorgen we samen voor een
verantwoorde en gezonde leefstijl voor onze kinderen!
Deze maand blikken we terug op de gemaakte afspraken. Het lukt (bijna) iedereen om de
gemaakte afspraken rond gezonde voeding vast te houden. Dat vinden we super! Als u
twijfelt, de afspraken die we samen hebben gemaakt kunt u nalezen in de schoolgids. Vragen
stellen over een gezonde lunch aan het team kan natuurlijk altijd.

Leesnieuws uit de BIEB!
KRANT lezen op school!
Van 8.30-8.45 uur tijdens het leeskwartier kunt u als ouders het laatste nieuws volgen. Elke
twee weken wordt er een andere krant op school bezorgd. Kopje koffie erbij is gratis!
Donderdag vaste dag voor biebbezoek van de kleuters
Elke donderdag gaan de kleuters van groep 1-2 op bezoek in de bieb om nieuwe boekjes uit
te zoeken voor thuis. Denkt u eraan om de oranje biebtas met de boeken mee te geven aan
de kinderen op deze dag?
Wist u dat onze schoolbieb niet aan boetes doet als een
boekje wat later terugkomt??? Fijn om te weten. Veel leesplezier samen!
Voorleeskast
In de schoolbibliotheek staat een nieuwe kistjeskast op de balie. In de kast staat een
wisselende collectie voorleesboeken. Zo kunt u heel gericht en snel even een nieuw
voorleesboek voor uw kind halen. De boeken zijn verdeeld in drie ‘planken’; onderbouw
(voor kleuters), middenbouw (gr 3 tm5) en bovenbouw (groep 6 t/m 8). Wist u dat u de
taalontwikkeling van uw kind een enorme positieve boost geeft als u elke dag een
kwartiertje voorleest?
Stemmen op je favoriete Kinderjuryboek!
Alle bovenbouw kinderen mogen zelf ook stemmen op het beste
kinderboek van 2016. Dat kan via deze link nog tot 19 april: Doen
hoor! https://www.kinderjury.nl/boeken

Boeken promo door Juf Djûke
Elke eerste maandag van de maand komt juf Djûke van de bieb voor de boeken promo in alle
klassen met een grote stapel boeken. Aan het eind van de ochtend geeft Djûke in groep 7-8
een les mediawijsheid. Djûke is zeer regelmatig bij ons op school om met kinderen
leesactiviteiten te begeleiden, de bieb ‘up-to-date’ te houden en om het team te inspireren
op het gebied van leesplezier.
Wist u dat de schoolbieb altijd en elke dag open is? Op woensdagmiddag is er uitleenhulp.

Schoolverpleegkundige voor groep 7
Dinsdag 4 april komt de schoolverpleegkundige op school voor groep 7. Alle ouders hebben
inmiddels een brief ontvangen van de GGD met daarin hun afspraak.

Uurcultuur groep 1-2 “Boer Boris”
Op vrijdag 7 april gaan groep 1 en 2 naar de voorstelling ‘Boer Boris’ gespeeld door
theatergroep Heer Otto in de Brede school in Joure. De voorstelling begint om 09.45 uur en
duurt ongeveer 50 min. De leerkrachten van groep 1-2 sturen ouderhulpmail.

Oudpapier
Op zaterdag 8 april wordt het oudpapier weer opgehaald door ouders van onze school. In
verband met de verzekering is het voor kinderen niet toegestaan om te helpen met het
ophalen van oudpapier. We maken hiervoor geen uitzonderingen en gaan er van uit dat, met
het oog op de veiligheid, de ouders er samen voor zorgen dat dit ook niet gebeurt.
Via de link naar de schoolsite kunt u het schema voor oudpapier vinden:
http://www.obstswannestee.nl/Onzeschool/Oudpapier.aspx
Feestelijke ouderavond
Op donderdag 13 april vieren wij weer onze twee jaarlijkse Feestelijke Ouderavond. Voor
deze avond wordt al druk gerepeteerd en geknutseld. U krijgt een persoonlijke uitnodiging
van uw kind(eren). We zien u graag op donderdagavond, inloop vanaf 18.45 uur, we starten
om 19.00 uur. De voorstelling wordt gespeeld in de sporthal en heeft als titel:

BIBLIO-WATTE??!!

18-19-20 april is de landelijke CET voor groep 8
Gelijk na de Pasen is de Cito eindtoets voor groep 8. Het valt dit jaar precies tussen Pasen en
de Koningsspelen in. Op zich is dit geen probleem. Als alle kinderen goed uitgerust op school
komen dan gaat het helemaal goedkomen. De toets wordt gemaakt op de ochtenden en
bestaat uit drie delen (taal en rekenen) van ongeveer 25 meerkeuzevragen. De toets wordt
gebruikt als laatste meting en bevestiging van het schooladvies dat de kinderen inmiddels al
hebben gekregen van de leerkrachten.
We vragen de ouders van de kinderen van groep 8 wel om rekening te houden met de toets
in hun ‘Paasplanning’, we zien de kinderen graag fris en fruitig op dinsdag terug op school.

Op 21 april vieren we met z’n allen het Koningsontbijt en de Koningsspelen
Op vrijdag 21 april ontbijten alle kinderen op school. Na het ontbijt gaan de kinderen van
groep 1 t/m 4 op het schoolplein spelletjes doen. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan op de
fiets naar Sint Nicolaasga voor de jaarlijkse Koningsspelen op de sportvelden. Zonder de hulp
van ouders kunnen we deze sportieve dag niet organiseren. Alle ouders zijn inmiddels via de
mail benaderd met de vraag of ze kunnen helpen tijdens de festiviteiten. Opgeven kan nog!
Het is altijd een hele gezellige dag die in het teken staat van verbroedering door sport.
Alvast bedankt (mede door onze Koning en Koningin) voor uw hulp!
Dresscode deze dag mag: ORANJE met toeters en bellen !

En daarna…….

22 t/m 30 april is het vakantie!
We wensen alle kinderen een hele fijne vakantie en tot maandag 1mei.
Geniet er van! Team ‘t Swannestee

