18. ZWALUWNIEUWS • SCHOOLJAAR 2021-2022 • 02-06-2022
website: www.dezwaluw.nl
mail: directie@dezwaluw.nl
telefoon: 0297-582612
_________________________________________________________________________
In dit Zwaluwnieuws leest u over:
●
●
●
●
●

Koffieochtend vrijdag 3 juni om 8.45 uur
Dorpsfeest 17 t/m 19 juni
Het Zwaluwdiner gaat door!
Wieltjesdag vrijdag 3 juni
Unikidz is gestart

Koffieochtend vrijdag 3 juni 8.45 uur
Er staat voor morgenochtend weer een koffiemoment gepland door Bianca en mij. U bent
van harte welkom in onze bibliotheek om een kop koffie of thee te komen drinken en een
praatje te maken met ons.
Dorpsfeest 17 t/m 19 juni
Na twee jaar afwezigheid zal in 2022 het Nesser Dorpsfeest weer georganiseerd worden.
Op verzoek van de organisatie plaat is onderstaand bericht:
Voor de vele nieuwe ouders misschien nog onbekend! Het is een feest georganiseerd door
de mensen uit het dorp en omgeving en iedereen is van harte welkom. Op vrijdagmiddag
zijn er veel activiteiten voor kinderen zoals een circus met open piste met o.a. ballopen en
eenwielfietsen. Op zaterdag is er een voetbalwedstrijd waarvoor de kinderen al een
inschrijfformulier hebben meegekregen, aan het eind van de middag bakt het team van de
Zwaluw pannenkoeken. Zondag zijn er ook nog diverse spelletjes zoals pony rijden en goud
zoeken.
Het kinderprogramma is bijgevoegd, het volledige programma is te vinden op:
https://www.facebook.com/NesaandeAmstel
We hopen veel oude en nieuwe gezichten te zien!
Het Zwaluwdiner gaat door!
Er zijn voldoende aanmeldingen om het Zwaluwdiner door te laten gaan op 22 juni van
18.00 tot 21.00 uur. Nadere informatie voor de ouders die zich hebben opgegeven volgt.

Wieltjesdag
Morgen 3 juni staat een wieltjesdag gepland. Alle kinderen mogen iets meenemen om op
wielen buiten te spelen. Denk aan schoenen met wielen, step, fiets, maar het moet wel door
het kind in beweging worden gebracht (dus géén gemotoriseerd speelgoed). Groep 3 t/m 8
mogen ook kleine wieltjes mee. Maar we willen geen ongelukken, dus bescherming bij
gebruik van kleine wieltjes is verplicht: een helm, polsbeschermers, kniebeschermers en
elleboogbeschermers. En geen bescherming mee? Dan mogen kleine wieltjes niet worden
gebruikt.
BSO Unikidz is gestart
Gisteren is de samenwerking tussen Unikidz en De Zwaluw van start gegaan. Voorlopig
worden de kinderen die naar de BSO gaan naar de locatie van Unikidz in Westwijk gebracht,
omdat de vergunning om te mogen starten in De Zwaluw nog niet rond is. Er wordt hard aan
gewerkt om zo spoedig mogelijk de BSO in De Zwaluw te realiseren. Een aantal ouders
heeft vorige week tijdens de informatieavond al een kijkje genomen.
Alvast fijn weekend (t/m maandag i.v.m. 2e Pinksterdag) en hartelijke groet,
Karine Emons

