Zwaluwnieuws 2 . 2 oktober 2019
In deze nieuwsbrief vindt U:
● een verslag van de Las vegas Casino night
● een mededeling over juf Jaimy
● Kinderboekenweek 2019
● Parkeerverbod op 4-10 bij de kerk
Las Vegas Casino night
Afgelopen maandag werd er gegokt op school! Passend bij het 1e thema van dit schooljaar
Amerika, Australië, Antarctica & de oceanen kozen we voor een avond met een knipoogje
naar de gokstad Las Vegas. Ouders kregen allerlei uitdagingen voorgelegd, waarvoor
telkens 4 kandidaten werden uitgekozen. Alle andere ouders mochten vervolgens hun
gekregen dollars inzetten op hun favoriete kandidaat. Bij de juiste gok werd de inzet
verdubbeld en anders… tja , alles kwijt ! Onder genot van een drankje en passende hapjes
( met opnieuw dank aan óma Corry’ en juf Paula ) maakten ouders van kinderen uit alle
groepen van de school op een ontspannen manier kennis met elkaar. Een van de ouders
zei de volgende dag tegen me: ‘ik heb mensen leren kennen , waar ik nog nooit een woord
mee gewisseld had’. En dat was natuurlijk eigenlijk het doel van de avond.
Conclusie: Missie geslaagd en voor herhaling vatbaar.
De 1e prijs - de GOUDEN taartschep - voor de mooiste/lekkerste taart werd gewonnen door
onze eigen ‘juf’ René, die met het recept van zijn dochter een geweldige ‘strawberry cake’
maakte. De 2e prijs ging naar Tammy Verheggen met een ‘stars & stripes’ taart en de 3e
plaats werd ingenomen door de ‘Spanish almond cake’ van Edwin Peeters. Maar de
concurrentie was groot. Er stonden nl. 13 (!) heerlijke taarten voor ons klaar! Wat te denken
van de heerlijke ‘oreo brownie cheese cake’, een fantastische carrot cake, een bijzondere
pumpkin pie, de overheerlijke pecan-nut pie, de chocolate pie ( calorieën!) en apple pie, de
prachtige key lime pie en verder waren er brownies met cookies, brownies 2.0 en almond
flakes cakes. Om op het eind van de avond te kunnen stemmen moest uiteraard wel alles
geproefd worden. De Gouden taartschep is overigens een wisselbeker: Rene kan zich een
jaar lang de beste koekenbakker van De Zwaluw noemen, maar volgend jaar kan opnieuw
worden meegedaan aan deze wedstrijd!
Juf Jaimy met verlof
Afwezig op de Las vegas Casino Night was juf Jaimy. Zij is heel actief geweest bij de
voorbereidingen van deze avond ( en met allerlei andere belangrijke taken) , maar vorige
week is haar zwangerschapsverlof ingegaan en nu mag Jaimy zich in alle rust voorbereiden
op de komst van haar kindje. Wij gunnen haar dat van harte en kijken met haar uit naar de
komst van een nieuwe wereldburger!
Kinderboekenweek 2019
Op school besteden we uiteraard veel aandacht aan de Kinderboekenweek. Dit jaar is het
thema: Reis mee! U kunt alvast samen eens kijken in de boekenkast, want wellicht staan
daar boeken in waar uw kind inmiddels uitgegroeid is. Dat komt dan goed uit, want op 9
oktober organiseren we weer de ‘kleedjesmarkt’ waarbij kinderboeken kunnen worden geen verkocht ! Aanrader! woensdag 9 oktober vanaf 11.45 uur bent u van harte welkom!

Belangrijk!! Parkeerverbod bij de Urbanuskerk op 4 oktober
Net ontvang ik een mail dat vrijdag a.s. ( morgen dus! ) het parkeerterrein van de
Urbanuskerk wordt afgesloten i.v.m. een begrafenis, waarbij erg veel bezoekers worden
verwacht. Het parkeerterrein is na 15.00 uur wel weer beschikbaar om de leerlingen van
school te halen.
Houdt U er ook rekening mee dat er nauwelijks parkeergelegenheid is bij de school ivm de
werkzaamheden aan het riool. Het is niet de bedoeling dat er op de stoepen of dubbel
geparkeerd gaat worden. Wellicht is fietsen of ‘Kiss & Go’ een optie. Lukt dat niet, zoekt u
dan alstublieft een plekje verderop in het dorp, zodat er geen overlast ontstaat voor de
bewoners van de Pastoor van Zantenlaan. Dank u wel !
Ingrid Poelstra

