
Jaarverslag
schooljaar 2016-2017



Beste ouders,

Ook in schooljaar 2016-2017 heeft de Oudervereniging Swoaistee, dankzij uw
bijdrage, weer heel veel activiteiten kunnen organiseren. In dit jaarverslag leest u per

activiteit een kort verslag. Zo was er de schoolreis, het schoolfeest, de
Sinterklaasviering, de Kerstmarkt, de Avondvierdaagse en nog veel meer. We willen
alle ouders hartelijk danken voor hun financiële bijdrage, en natuurlijk voor alle hulp

bij het organiseren en uitvoeren van alle activiteiten. Samen maken we voor alle
leerlingen school nóg leuker!

Namens de Oudervereninging Swoaistee,
Frits Gosman, voorzitter

Schoolreis

De afgelopen jaren gingen alle onder- en middenbouw groepen in september, 
in de week dat de bovenbouw op werkweek was, op schoolreis. Dit schooljaar 
was dit niet het geval. Vanwege het lustrum van de school werd er een heel 
speciaal schoolreisje georganiseerd, voor alle leerlingen van de hele school. 
Om dat te bekostigen organiseerden we diverse acties: vóór de zomervakantie 
verkochten de leerlingen prachtige zelfgemaakte kaarten, de leerlingenraad 
organiseerde samen met Bslim een sponsorloop, we verkochten bloembollen, 
etc. Door al deze acties lukte het om genoeg geld bij elkaar te sparen om in 
mei met zijn allen naar Wildlands in Emmen te gaan.

Het was een hele happening! Op 4 mei vertrokken we met een colonne bussen,
550 kinderen en 150 ouders en leerkrachten naar Wildlands. We zagen 
olifanten, apen, ijsberen, giraffen en nog veel meer dieren. Dankzij een 
bijdrage van de oudervereniging zag je ook overal in Wildlands kinderen uit de 
onderbouw van de Swoaistee met mooie veiligheidshesjes met het logo van de
school rondlopen, zodat ze goed te herkennen waren. En het heeft geholpen: 
we zijn niemand kwijtgeraakt en aan het einde van de middag kwam iedereen 
moe maar voldaan weer terug op school. Het was een geweldige dag! Heel 
veel dank aan iedereen die geholpen heeft!



Kinderboeken

Ook dit jaar hebben we weer veel activiteiten kunnen organiseren om de 
kinderen plezier in lezen bij te brengen. Zo werd op woensdag 5 oktober de 
Kinderboekenweek feestelijk geopend. Het boek “Joris en de geheimzinnige 
toverdrank” werd op ludieke wijze nagespeeld door Koen en Mike. Zo konden 
de kinderen goed in de stemming raken voor het thema van dit jaar: 'Voor 
altijd jong'. De hele week bruiste het weer van de activiteiten rondom de 
Kinderboekenweek. Zo werd menig kind middels de Ipad veranderd in een 
bejaarde man of vrouw en werd er door opa's en oma's voorgelezen en 
bezoekjes gebracht in de verschillende groepen. De kinderen maakten 
prachtige portretten van hun opa's en oma's. 

Natuurlijk werd er ook dit schooljaar weer de traditionele boekenmarkt 
gehouden. Boeken werden vol enthousiasme gekocht en verkocht. En menig 
boek is weer van eigenaar veranderd. In het Dek was Boekhandel Daan Nijman
weer aanwezig en konden ook de nieuwste kinderboeken gekocht worden. 
Dankzij een bijdrage van Boekhandel Daan Nijman konden wij een aantal 
mooie nieuwe boeken aanschaffen over Azië, in het kader van het 
schoolproject over dit onderwerp. Kortom, het was weer een succes.

Ook dit jaar deden we weer mee met de voorleeskampioenschappen en ook dit jaar 
vertegenwoordigde Maartje uit Kameleon onze school als 'voorleeskampioen van De 
Swoaistee'. En... Maartje won! Zij was de voorleeskampioen van de stad Groningen!



Sinterklaas

Met hulp van een aantal ouders werd de school ook dit jaar weer helemaal in de 
Sinterklaassfeer gebracht. De kinderen waren al een beetje voorbereid door de 
weekopening van maandag 21 november. Tijdens deze weekopening kreeg Koen een 
geheimzinnige brief. Koen kon niks vertellen over de inhoud, maar was ineens heel 
druk bezig met cadeaus...

Op vrijdag 2 december kwam Sinterklaas zelf bij ons op school! Ook de Witte 
Pietenband was weer van de partij en zorgde voor een ontzettend swingend feest in 
Het Dek. Daarna werd het feest in de klassen voortgezet en kreeg iedereen een 
kadootje!

Kerst

Ook dit jaar was de school in de weken rond kerst sfeervol versierd, met dank aan 
een groot aantal hulpvaardige ouders. Tijdens de kerstmarkt werd er weer fanatiek 
geknutseld aan prachtige kerstversieringen, zoals mooie glazen potjes voor 
waxinelichtjes, papieren hangers voor in de boom, gefiguurzaagde kerstklokken en 
prachtige kerststukjes. Zo was niet alleen de school, maar ook ieders kamer thuis 
mooi versierd.  



Op woensdag 21 december kon iedereen weer genieten van een prachtig optreden 
van het kerstkoor. Een kleine honderd kinderen zongen onder leiding van Xandra 
prachtig kerstliedjes voor een bomvol Dek. Het was weer een groot succes!

En op donderdag 22 december vond weer het jaarlijkse kerstdiner plaats. De kinderen
smikkelden in de klassen van hun zelfgemaakte en meegebrachte hapjes en de ouders
deden hetzelfde met elkaar in het ruim. Veel kinderen hadden hun allermooiste kleren
aangetrokken en menig kapsel was versierd met glitters, kerstklokjes en zelfs 
lampjes! Het was weer een gezellige en smakelijke boel. Ook voor ouders was het 
leuk om elkaar eens (wat beter) te leren kennen.

Sport

Op 9 oktober 2016 deden 20 kanjers van De Swoaistee mee aan de 4 mijl. Daar 
hadden ze al vanaf mei elke vrijdagmiddag samen voor getraind. Het was natuurlijk 
zwaar, maar ook een feestje om onderweg zo hard aangemoedigd te worden, te 
genieten van de muziekbandjes langs de kant van de weg en welverdiend na te 
genieten bij de McDonalds. En wat was iedereen trots op de prestaties!

Op woensdag 11 januari 2017 gingen alle kinderen uit de middenbouw schaatsen op 
de ijsbaan van Kardinge. Het was een drukte van belang, want maar liefst 225 
kinderen en 40 begeleidende ouders gingen mee. De hele ochtend werd er flink 



geschaatst. De snelle schaatsers konden zich uitleven op de 400-meter baan; wie nog
niet zo goed kon schaatsen vermaakte zich prima op de ijshockeybaan.

Op 7 maart was de sportdag voor de middenbouw. Er werd door alle leerlingen weer 
fanatiek gesport. En in mei liepen honderden leerlingen en begeleiders van de 
Swoaistee mee met de Avondvierdaagse. De meesten liepen 5 km per dag; de echte 
bikkels gingen voor de 10 kilometer.



Verkeer

Ook dit jaar hebben we regelmatig aandacht besteed aan de verkeerssituatie rond 
school. Wij vinden het belangrijk dat de verkeerssituatie rond de school veilig is voor 
alle leerlingen. Vooral bij het in- en uitgaan van de school is het vaak een drukte van 
belang. Daarom is het belangrijk dat er op het plein niet gefietst wordt en dat de 
fietsen op het plein in de vakken geplaatst worden, zodat de looproutes vrij blijven.

Voor veel ouders was het (ondanks de gele band op de stoeprand) kennelijk nog niet 
duidelijk dat er met de auto niet voor de school gestopt of geparkeerd mag worden, 
behalve natuurlijk in de parkeervakken. Doordat sommige ouders wel hun auto op 
straat zetten, leverde dit gevaarlijke situaties op, zeker als er ook nog één (of soms 
zelfs twee) bussen langs moesten. Daarom, ouders, nogmaals, parkeer de auto in de 
parkeervakken, in de zijstraten of maak gebruik van de Kiss & Ride Plaats bij de 
voetbalkooi. Daar kun je makkelijk je kind laten uitstappen. Alvast heel erg bedankt 
voor de medewerking! Samen houden we de schoolomgeving veilig.

Schoolfeest

Op vrijdag 9 juni was het weer tijd voor het schoolfeest, dit jaar met als thema 'Het 
Aziatische volle maanfeest'. Omdat het helaas niet zo mooi weer was besloten we de 
spelletjes binnen te houden en de springkussens te annuleren. Gelukkig konden we 
dat op 17 juli inhalen: toen werden de springkussens alsnog opgeblazen op het 
schoolplein en kon iedereen naar hartelust springen, klimmen en klauteren.

Het was weer een knalfeest! Iedereen die heeft meegeholpen: nogmaals hartelijk 
dank!



Musical

Op 10 en 11 juli speelden de leerlingen uit groep acht weer een prachtige musical. 's 
Ochtends werd er gespeeld voor alle kinderen van de school en 's avonds voor familie 
en vrienden. Het was weer een leuk verhaal, met twee ruziënde bakkersfamilies en 
een verdwenen bruidspaar. Een verhaal met veel humor en mooie liedjes werd door 
de kinderen op het podium neer gezet. Wat hebben de kinderen het weer goed 
gedaan. Het waren vier prachtige voorstellingen!


