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1. Carnavalsvakantie 
Een achtbaan, zo mag ik de 
afgelopen periode wel 
omschrijven. De week voor de 
kerstvakantie ging de school dicht 
omdat de coronavooruitzichten 
niet goed waren. Nu, 2 maanden 
later, hebben we op school amper 
nog met coronamaatregelen te 
maken. De mondkapjes hoeven 
vanaf vandaag niet meer 
gedragen te worden binnen de 
school, groepen hoeven niet meer 
apart te worden gehouden en ook 
de 1,5 meter afstand is niet meer 
verplicht. Dit geeft mooie 
vooruitzichten voor de rest van 
het schooljaar: we kunnen op 
school en stage weer volgens het 
oude normaal aan de gang.  
Met de vakantie voor de deur 
betekent dat voor sommigen dat 
ze vanaf vandaag opgaan in het 
carnavalsgedruis, voor anderen 
betekent dit op vakantie gaan, 
misschien zelfs wel naar het 

buitenland en voor weer anderen 
houdt dit in dat ze lekker een 
aantal dagen helemaal niets gaan 
doen. Hoe je vakantie er dan ook 
uit mag gaan zien, ik hoop dat je 
er goed van gaat genieten. 

De directie 

2. Open dag 2022 
Op zaterdag 19 februari hielden 
wij onze open dag. De open dag 
was dit schooljaar helaas alleen 
toegankelijk voor leerlingen uit 
groep 7 en 8 van de basisscholen. 
We hopen dat we volgend 
schooljaar ook de ouders, 
verzorgers, opa’s en oma’s en 
andere geïnteresseerden op 
school mogen verwelkomen. We 
bedanken alle leerlingen die deze 
dag hebben meegeholpen om 
onze school in actie te laten zien! 



 

 

3. Tevredenheids-
onderzoek 

De Zwaaikom voert elke 2 jaar 
een school tevredenheids-
onderzoek uit bij de ouders. 
Hiervoor hebben alle 
ouders/verzorgers een vragenlijst 
ontvangen. Deze zijn uitgedeeld 
tijdens de voortgangsgesprekken 
of meegegeven naar huis. We 
hebben op dit moment van een 
deel van de ouders de vragenlijst 
teruggekregen, maar nog niet van 
iedereen. Mocht u nog een 
vragenlijst hebben liggen, zou het 
fijn zijn als u deze aan uw zoon of 
dochter meegeeft, zodat de 
vragenlijst kan worden 
ingeleverd. Dit kan in de houten 
bak bij de ingang. 

Ook bij de leerlingen en het 
personeel van De Zwaaikom 
wordt een soortgelijke vragenlijst 
afgenomen in deze periode. We 
komen later hier op terug met de 
uitkomsten van de vragenlijsten. 

4. Valentijnsdag 2022 
Op school zijn wij 
dit jaar begonnen 
met een GSA. 
Een GSA is een 
groep waar 
iedereen mag zijn 
wie hij/zij wil 
zijn. In de GSA 
van De Zwaaikom 
zitten Laura, 
Mario, Youri, 
Quinn, Merlijn, 
Juan, Jayden, Isis 
en Lieke.  

Vanuit de GSA hebben we voor 
Valentijnsdag rozen verkocht om 
aan iemand op 
school te kunnen 
geven. Dit mocht 
anoniem of je 
mocht er je naam 
op zetten. Er 
werden veel rozen 
gekocht. We 
hebben chocolade 
uitgedeeld. We 
waren 
zenuwachtig om 
de rozen en de 
chocolade uit te delen. 

Geschreven door Juan en Quinn, 
klas 2b. 

5. Clinic honkbal 
Op 16 februari 2022 hebben de 
onderbouw klassen een clinic 
gekregen vanuit project ‘Alleen jij 
bepaalt´. De clinic ging over de 
sport honkbal. Hierbij zijn de 
leerlingen aan de slag gegaan met 
de basistechnieken van deze 
sport. Denk hierbij aan vangen, 



 

 

gooien en slaan. Deze clinic heeft 
als doel kinderen te stimuleren 
om te gaan sporten in plaats van 
thuis zitten of op straat te gaan 
hangen. Na deze clinic hebben de 
leerlingen een inschrijfformulier 
mee gekregen. Ze mogen hiermee 
totdat ze 17 jaar zijn gratis 
sporten op de vereniging. Met dit 
aanbod mogen de leerlingen 2 
keer per week komen trainen na 
schooltijd en ook meespelen in 
het reguliere seizoen met 
wedstrijden en alles erop en 
eraan. Alles wordt vergoed, van 

trainingspak tot handschoen. 
Hierdoor kunnen de leerlingen 
onbezorgd sporten. 

De leerlingen vonden deze clinic 
erg leuk. 

6. Fitcoins  
Wij zijn gestart met de Fitcoin 
app. Deze app is bedoeld om een 
gezonde leefstijl te stimuleren. 

De meeste van onze leerlingen 
hebben de app gedownload en er 
is een stappenteller gekoppeld. 
Bijvoorbeeld: zet 1000 stappen en 



 

 

verdien 1 Fitcoin. Daarnaast 
kunnen onze leerlingen zich 
aanmelden voor activiteiten en 
zodra ze hebben deelgenomen 
aan de activiteit krijgen zij de 
verdiende Fitcoins. 

De fitcoins kunnen uiteindelijk 
ingewisseld worden voor iets 
gezonds. Binnen onze community 
(De Zwaaikom) kunnen leerlingen 
bijvoorbeeld hun Fitcoins 
inwisselen voor een gezonde 
soep! In de week van 7 maart zal 
de app binnen de gemeente 
Oosterhout online gaan. Dan zijn 
er andere partijen die activiteiten 
op de app zetten en daar kun je 
jezelf voor aanmelden, 
bijvoorbeeld zaalvoetbal. 

Ook bij deze activiteiten zijn er 
Fitcoins te verdienen. Deze 
kunnen dan ook bij andere 
organisaties ingewisseld worden 
tegen iets gezonds of iets dat 
daar mee te maken heeft. 

Superleuk om te zien dat onze 
leerlingen hier mee bezig zijn. 
Ook de docenten gaan de strijd 
met onze leerlingen aan. Houd de 
app dus goed in de gaten, om te 
zien hoe en waar je de Fitcoins 
kunt verdienen en inwisselen! 

Hoe meer je beweegt, hoe beter 
voor je portemonnee ���� 

7. Uitnodiging van de 
gemeente 

De gemeente Oosterhout is op 
zoek naar ouders die kinderen 
hebben in het middelbaar 
onderwijs. Onderwerp is de 
toekomst van het onderwijs in 

Oosterhout. De gemeente 
Oosterhout nodigt u uit om mee 
te denken en te 
praten over het 
toekomstige 
onderwijs in de 
gemeente. Via 
onderstaande 
link of via de QR-
code hiernaast 
vindt u hierover veel informatie 
en kunt u zich ook aanmelden 
voor deze informatieavonden. 

https://www.oosterhout.nl/inwoners/jeug
d-onderwijs/onderwijs-algemeen 

Namens het team van 
De Zwaaikom:  

een fijne vakantie!  

https://www.oosterhout.nl/inwoners/jeugd-onderwijs/onderwijs-algemeen
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8. Ut Kaais Walhalla 
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