Zwaluwnieuws 6. Het allerlaatste nieuws van 2019...
Kerstmis op De Zwaluw
Na Sinterklaas is de kerstperiode altijd een rustige gezellige tijd. Niet dat er niets gebeurt,
integendeel, maar de spanning is eraf en er is tijd voor voorlezen, muziek en knutselen.
Veel knutselen dit jaar, want tijdens de kerstmarkt vandaag verkochten de kinderen
zelfgemaakte kunstwerken. De opbrengst wordt overgemaakt naar het Nationaal
ouderenfonds. Veel ouderen leven nl. in eenzaamheid en juist met de feestdagen voelt dat
extra zwaar. Op bescheiden wijze willen we op De Zwaluw daar aandacht aan besteden.
Naast de bijdragen aan het ouderenfonds hebben we daarom ook ouderen uitgenodigd om
aan te schuiven bij het kerstdiner op school. De kinderen verheugen zich er erg op .
Daarna gaan we met elkaar naar de Urbanuskerk waar we te gast zijn om onze kerstmusical
te spelen. Iedereen is daarbij welkom, ouders, opa’s en oma’s, buren, vrienden en alle
inwoners uit Nes. Ook daar kunt u een bijdrage geven aan het ouderenfonds.
We zien er naar uit!
Dank u wel!
Misschien zeggen we het te weinig, maar wat is er door de ouders weer veel gedaan in de
afgelopen weken. De organisatie van het Sinterklaasfeest, het kerstknutsel circuit, het
versieren van de school, het vervoeren van kinderen naar musea ed, de begeleiding van
groepjes tijdens een activiteit, het geven van gastlessen, het is bijna teveel om op te
noemen. Zonder uw hulp is het gewoon niet mogelijk om te doen wat we op De Zwaluw
belangrijk vinden voor onze leerlingen. Heel hartelijk bedankt allemaal!
Onze website is vernieuwd!
Dat was hard nodig. Uitstraling was verouderd en de website was op de telefoon slecht te
lezen. We hebben geprobeerd om de sfeer van de ‘oude’‘website te behouden en de
zoekfunctie te verbeteren. Het met een wachtwoord beveiligde fotoalbum is ook gebleven.
Huiswerk vindt U niet meer op de website, maar wel per groep korte verslagen van waar de
kinderen mee bezig zijn. We zijn nog met de laatste aanpassingen bezig, maar U kunt alvast
een kijkje nemen, ook op uw telefoon!
Nog even over donderdag 19 december
Alle kinderen mogen in een ‘foute kersttrui’ verschijnen.
Alle kinderen moeten een extra tas meenemen om kerstwerkjes, knutsels en stukjes naar
huis te kunnen vervoeren. De kinderen van groep 1 ™ 4 zijn nl op vrijdag al vrij.
Inloop voor het kerstdiner is om 17.00 uur.
We starten om 17.15 uur met het diner en eindigen om 18.15 uur
Dan lopen we naar de kerk voor de musical. Deze start om 18.30 uur en is afgelopen om
19.30 uur. De kinderen gaan dan met hun ouders naar huis.
( en het team sluit samen af met kerstcadeautjes spel en andere gezelligheid )
Vrijdag is groep 1 ™ 4 vrij. Samen met de kids uit groep 5 ™ 8 ruimen we op, praten we na
en sluiten we af.

en dan is het kerstvakantie..
Twee weken om uit te rusten en te genieten van elkaar, van de gezelligheid en de sfeer die
zo bij deze donkere tijd hoort.
Namens het team wens ik u allemaal fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2020!
Tot in het nieuwe jaar bij de nieuwjaarskoffie op 6 januari om 8.45 uur!
Ingrid Poelstra

