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Voorwoord
Paarse vrijdag
Koekjes brengen naar de daklozenopvang in Breda
Flyer met kerstvakantie activiteiten voor jongeren

1. Voorwoord
Op de valreep nog aan de slag om
het voorwoord aan te passen. Dat
was toch onverwacht. Net als de
last-minute sluiting van de scholen
per afgelopen maandag. We waren
er hier op school al helemaal van
uit gegaan dat we tot en met
vrijdag op school zouden zijn.
De voorbereiding voor een gezellig
kerstontbijt waren al in volle gang
en we hadden dan ook gehoopt
dat het ontbijt dit schooljaar wel
door zou mogen gaan, maar
helaas. Niets zo veranderlijk als
coronamaatregelen.
De afgelopen week is nu gebruikt
om voorbereidingen te treffen voor
de periode na de kerstvakantie.
Spullen zijn uitgedeeld; roosters
zijn gemaakt (maar nog niet met
jullie gedeeld); computers zijn
bijgewerkt, zodat we na de
kerstvakantie meteen over kunnen
stappen op onderwijs op afstand
mocht dit op maandag 3 januari
worden besloten. Hierover volgt
later meer informatie per mail.
2021 is een jaar geweest met vele
veranderingen dat van iedereen
flexibiliteit heeft gevraagd. Knap is
het dan toch ook dat steeds

iedereen weer goed is
omgesprongen met de
veranderingen, om er het beste
van te maken.
Vooruitkijkend naar 2022 hopen
wij dat dit jaar meer goede
gezondheid mag brengen aan
iedereen en hopen we dat we op
een werkbare manier met het
coronavirus om kunnen gaan, met
een vleugje flexibiliteit.
We wensen jullie allemaal fijne
feestdagen en een gezond 2022
en laten wij hopen dat 2022 een
jaar wordt waarbij veel weer zal
terugkeren naar het oude
normaal.
2. Paarse vrijdag
Donderdagmiddag na schooltijd
hebben Kaylee, juf Ellen, meneer
Jack en ik een hoekje gemaakt
met de spullen van school voor de
paarse vrijdag. We
hebben posters met tekst erop
opgehangen, en ik heb op een
paar posters mijn eigen schoolmail
erop geschreven, en 2 posters bij t
hoekje op gehangen en de rest
door de school.
Donderdagmiddag na schooltijd
hebben Kaylee, juf Ellen, meneer
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Jack en ik een hoekje gemaakt
met de spullen van school voor de
paarse vrijdag. We
hebben posters met tekst erop
opgehangen, en ik heb op een
paar posters mijn eigen schoolmail
erop geschreven, en 2 posters bij t
hoekje op gehangen en de rest
door de school.
Vrijdag 10 december 2021
hebben we nagels gelakt met een
muziekje erbij wat met de paarse
vrijdag te maken had.
Isis, Juan, Jayden en ik hebben
nagels gelakt voor de gene die
wouden want het hoefde
niet perse als je dat niet wou! We
hebben in de 1e en 2e pauze in t
hoekje gezeten. We hebben
met zijn vieren ook veel lol gehad!
Want het was kei gezellig!
Isis, Quinn, Lieke, Merlijn, Jayden,
Juan zitten in de GSA groep.
We helpen daarmee over na te
denken en ook samen te
organiseren. We zouden het leuk
vinden als er meer mensen in
de GSA
groep komen
want nu zijn we
nog maar met 6
en. We hopen
dat er meer
mensen in
de GSA
groep erbij
komen!
Verslag door
Quinn van
Geloof, klas 2b
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3. Koekjes brengen naar de
daklozenopvang in Breda
De klassen 2 en 3 hebben
meegedaan aan het project Young
Impact. Dit is een project waarbij
de kinderen uitgedaagd worden
om hun talenten in te zetten om
een positieve bijdrage te leveren
aan de maatschappij.

Klas 2b heeft op vrijdag 17
december koekjes en muffins
gebakken, alles bij elkaar wel zo’n
150! Deze muffins en koekjes
hebben de kinderen mooi
ingepakt. Ze hebben kaartjes met
het logo van de Zwaaikom
gemaakt en die vast gemaakt aan
de muffins en koekjes.
3Quinn,

Nino en Juan zijn samen
met juf Ellen alle muffins en
koekjes gaan afgeven bij de
daklozenopvang in Breda. Daar
hebben we het eerste pakketje
overhandigd aan een bezoeker van
de daklozenopvang. De rest van
de pakketten hebben we
overhandigd aan een medewerker
en is inmiddels verdeeld onder de
daklozen.
We zijn trots op onze leerlingen
dat zij zich op een waardevolle
manier belangeloos ingezet
hebben voor en ander!
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Het team van De Zwaaikom
wenst u een fijne Kerstvakantie!
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