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1. Voorwoord 
 
Net voor het einde van 2020 komt het 

nieuws de school binnen dat we de school 

weer moeten gaan sluiten. Een situatie 

die voor niemand prettig is, zeker niet 

voor onze leerlingen. Onze leerlingen 

hebben minder op met thuiswerken en 

alleen maar theorie maken. Ze zouden 

graag met de praktijk aan de slag willen. 

De overheid heeft daar gelukkig de 

ruimte voor gegeven.  

Ook voor jullie, ouders en verzorgers, is 

2020 een bijzonder jaar geweest. Van 

van alles mogen - naar thuis blijven en 

werken en dan ook nog eens je kinderen 

moeten helpen met schoolwerk. Dit is 

voor veel ouders een zware klus geweest. 

We zijn jullie nog steeds dankbaar dat 

jullie deze taak op een geweldige manier 

op jullie hebben genomen. Voor de 

komende sluiting van de scholen hebben 

we het onderwijs anders vorm gegeven. 

De leerlingen krijgen dagelijks online les, 

of ze komen op school voor praktijk. De 

mentoren zijn online bereikbaar voor de 

meeste vragen, zodat de belasting van de 

ouders hopelijk een stuk minder zal zijn. 

De Corona crisis heeft op school ook nog 

gevolgen gehad voor een collega. Collega 

Jan de Wit heeft besloten om vervroegd 

met pensioen te gaan. Hij heeft dinsdag 

15 december voor het laatst op De 

Zwaaikom gewerkt.  

Vooruitkijkend naar 2021 hopen wij dat 

dit jaar meer goede gezondheid mag 

brengen aan iedereen en dat we snel van 

het Corona-virus af zijn. 

We wensen jullie allemaal fijne 

feestdagen en een gezond 2021. 

 

2. Rookvrije school 
 
De Zwaaikom is al enige jaren een 

rookvrije school. Vanaf 1 januari wordt 

het hele schoolterrein van De Zwaaikom 

een rookvrij gebied. Dat betekent dat er 

nergens op het terrein van de school 

gerookt mag worden. Bij alle toegangen 

tot het schoolterrein is een stoeptegel 

gelegd om aan te geven dat het 

schoolterrein rookvrij is. 

 
 

3. Beveiligingscamera’s 

 

Rondom het gebouw van De Zwaaikom 

zijn beveiligingscamera’s opgehangen. De 

laatste tijd hebben wij regelmatig last 

gehad van vandalisme rondom de school. 
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Wij hopen dat de camera’s een 

preventieve werking hebben. 

Behalve camera’s rondom de school 

hebben we ook een camera in de aula en 

de binnentuin opgehangen.  

Alleen de directie kan de beelden terug 

kijken. De beelden worden beperkt 

opgeslagen en daarna gewist. 

 

4. Telefonische 

bereikbaarheid en 

internet 
 
Afgelopen weken is het veelvuldig 

voorgekomen dat de school slecht te 

bereiken was via de telefoon. De telefoon 

ging op school wel over, maar kon niet 

opgenomen worden. Ook gebeurde het 

dat de beller wel hoorde dat de telefoon 

over ging, maar dat er op school geen 

telefoon ging rinkelen.  

De slechte bereikbaarheid heeft te maken 

met onze internetverbinding. Ook de 

internetverbinding heeft de laatste weken 

veelvuldig problemen opgeleverd. Samen 

met onze netwerkbeheerder Skool 

hebben we gezocht naar de oorzaak. 

Deze blijkt buiten de school te liggen. 

Hiermee is het probleem alleen nog niet 

opgelost. 

Mocht de school wederom telefonisch niet 

te bereiken zijn, dan kunt u het 

noodnummer gebruiken. Dit noodnummer 

is alleen in gebruik op het moment dat 

wij merken dat er weer problemen zijn 

met onze bereikbaarheid. Op andere 

momenten zal de telefoon uit staan. Het 

noodnummer is: 06 - 16 47 08 57. 

 

5. Sinterklaasfeest in klas 
1A 

 
In klas 1A mochten de kinderen dit jaar 

zelf kiezen wat ze wilden doen op vrijdag 

4 december. 

En met z’n allen waren we er heel snel al 

uit! Lootjes trekken en cadeautjes kopen 

voor elkaar, 

geen ingewikkelde surprise en wel een 

gedicht schrijven voor degenen die daar 

zin in hadden. En spelletjes doen op 4 

december.  

Het trekken van de lootjes was al een 

feest op zich en hilarisch; tot 5x toe 

moest er opnieuw geloot worden omdat 

telkens wel 1 persoon zichzelf had geloot. 

Dus alle lootjes weer opnieuw verzamelen 

en opnieuw loten. 

En toen begon het lastigste gedeelte; een 

geheim bewaren. Volgens mij wist de 

hele klas 1 december al wie wie had 

geloot, maar dat kon de pret niet 

drukken. Want echt iedereen had een 

leuk cadeautje gekocht, met of zonder 

rijm en rijmpiet had voor alle kinderen 

nog een rijm geschreven. 

Zelfs juf Astrid had een mooie rijm bij 

haar cadeautje. 

4 december hebben we er een leuke dag 

van gemaakt, met een sinterklaasbingo; 

dus een sinterklaasliedje zingen bij een 

‘valse’ bingo. En Zinedine en Rivano 

wilden voor de klas nog wel een paar 

sinterklaasliedjes zingen en een dansje 

doen. We hebben krom gelegen van het 

lachen! Dit was een heel gezellig 

sinterklaasfeestje! 

 
6. Sporten na schooltijd 

 
Vanaf dinsdag 12 januari is het voor 

onze leerlingen weer mogelijk om 

wekelijks ná schooltijd GRATIS te 

sporten. De activiteit is geschikt voor 

zowel jongens als meisjes in de leeftijd 

van 12 t/m 18 jaar. De activiteit wordt 

begeleid door sportcoaches van Moove en 

jongerenwerkers van Surplus.  

Wanneer: Iedere dinsdag, behalve 

tijdens schoolvakanties.  

Locatie: Sporthal Arkendonk 

(Zwanendonk 42, 4907 ZJ Oosterhout)  

Tijd: 15:00-16:30 uur.  

 

Inschrijven kan via www.inoosterhout.nl, 

zoek naar “Jongerensport” en schrijf je 

in!  

Ná aanmelding kom je automatisch met 

je opgegeven telefoonnummer in de 

groepsapp van “Jongerensport”. Via de 

app kun je jezelf afmelden als je een keer 

niet kunt komen of natuurlijk je ideeën 

aangeven! 

http://www.inoosterhout.nl/
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Lukt inschrijven niet of vind je het 

spannend om een eerste keer te gaan?  

Geen probleem! Juf Manon kan je helpen 

en zal de eerste keer ook meefietsen naar 

de sporthal.  

 

Met sportieve groet, 

 

Manon van Berkel 

 
 

7. Surprise ochtend in klas 
2B 

 
Woensdag 2 december vond in klas 2B de 

sinterklaas viering plaats. De 

meerderheid van de klas had gekozen 

voor een surprise en cadeau en niet voor 

een gedicht met cadeau. Iedereen heeft 

zijn of haar best gedaan om een mooie 

surprise te maken. Het resultaat was 18 

mooie leuke en originele surprises. Het 

was een hele gezellige ochtend. 

Halverwege de ochtend werden we 

getrakteerd op warme chocolademelk, 

pepernoten cake en pepernoten. Heerlijk! 

Een zeer geslaagde ochtend. 

 

8. Zaagles bij het vak 
houtbewerking 

 
Tijdens de praktijklessen houtbewerking 

in leerjaar 2 wordt extra aandacht 

besteed aan het nauwkeurig leren 

aftekenen en zagen, zodat ook zonder 

machines een werkstuk gemaakt kan 

worden. De leerlingen van klas 2B zijn zo 

fanatiek geweest dat ze met alle 

gezaagde latjes een toren van maar liefst 

1,70m hebben gebouwd. Een 

topprestatie! De uitdaging is nu aan klas 

2A om deze hoogte te verbeteren.  
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9. Renovatie tuin 
 

Renovatie binnentuin bijna 

voltooid. 

Het zal jullie wel niet ontgaan zijn 

maar een gedeelte van de binnentuin 

is op de schop gegaan. Zo zijn er 

planten verwijderd, ophoogzand 

ingereden en is er bestraat. En is er 

een voetbalspel en een tennistafel 

geplaatst. 

 

 

 

Eigenaarschap. 

De binnentuin is mede door de hulp van leerlingen 

gerenoveerd. Zo heeft klas 2,3,4 en 5 een bijdrage 

geleverd. 

Het was best een hele klus. Dit ging echter niet zonder 

bloed, zweet en tranen. Een leerling uit klas twee weet 

hier alles van. 

 

 

 

 
De bestrating gelijk aan bestaand materiaal.  

Dat heb je goed gezien alleen de maatvoering heeft een aanpassing. Grotendeels heeft de 

binnentuin tegels liggen van Fabrikant Schellevis met een afmeting 100 x 100 cm. Nu i.v.m. 

ergonomie 50 x 50 cm exemplaren de kleur is antraciet. 

Nog niet zichtbaar maar toch 

aanwezig. 

Je ziet ze nog niet, maar rondom de 

nieuwe bestrating staan vele vaste 

planten. In totaal staan er 40 nieuwe 

vaste planten in diverse 

pastelkleuren. Zo staan er Echinacea, 

Sanguisorba, Pennisetum, Aster, 

Geranium, Verbena en Persicaria’s in 

de border. 

 

 

Vaste planten komen elk jaar weer terug. 

Bloeien rijkelijk en dragen een steentje bij 

aan de biodiversiteit. 

Vaste planten!!! 

 

In een vorige kolom wordt gesproken over 

vaste planten. Wat zijn dat nu? Wel dit zijn 

planten die overwinteren met ondergrondse 

planten delen en in één seizoen groeien, 

bloeien en zaadvormen

. 
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Het team van De Zwaaikom wenst jullie een fijne 

Kerstvakantie toe! 

 

 
 

 


