1. Zwaluwnieuws, 29 augustus 2019
In dit Zwaluwnieuws:
Terug van weggeweest!
Jaarkalender voor ouders
Gymrooster
Start schooljaar 2019-2020 formulieren
Algemene ouderavond maandag 9-09
Startgesprekken in de week van 23-09
Start Thema 1. Amerika, Australië, Antarctica en Oceanen op 9-09
Thema feest voor ouders op 30-09 : Las Vegas!
Terug van weggeweest!
Afgelopen maandag zijn we weer gestart met het nieuwe schooljaar. Alle leerkrachten en
René zijn helemaal uitgerust en klaar om er weer een mooi schooljaar van te maken, samen
met U en “onze” kinderen. We hopen dat u , samen met uw gezin, ook genoten heeft van de
vakantie.
Vorige week heeft u ons al regelmatig op school gezien. Vanaf woensdag was er een
programma voor het hele team en hebben we samen vergaderd over het nieuwe schooljaar,
zijn alle afspraken onder de loep genomen, hebben we groepen doorgesproken, is er een
teamscholing geweest door stichting leerKRACHT over eigenaarschap van leerlingen en
leerkrachten, is er een start gemaakt met de voorbereiding van het eerste project van
Alles-in-1 en is er een ochtend een scholing geweest over de nieuwe methode voor
aanvankelijk lezen. Deze methode - Actief Leren Lezen - lijkt uitstekend te passen bij het
samenhangend onderwijs in thema’s dat we op De Zwaluw geven.Tussendoor hebben we in
ontspannen sfeer op een terras geluncht en bijgepraat. Het team heeft er zin in!
Jaarkalender voor ouders
De kalender met daarop alle belangrijke data ( vakanties, toetsweken, festiviteiten,
verjaardagen enz. enz.) van dit schooljaar, maar ook alle belangrijke praktische informatie
komt dit jaar 1 maand eerder uit dan gebruikelijk. Veel ouders gebruiken de kalender ook om
alle gezinsafspraken op te noteren en daar is ook ruimte voor gemaakt.
Marije Nieuwendijk tekende weer voor de vormgeving en heeft er een prachtige kalender
van gemaakt die nu al bij de drukker ligt. Volgende week krijgt ieder gezin de kalender mee
naar huis.
Gymrooster
Groep 1/2 start op dinsdag en donderdag om 8.45 uur in de gymzaal. Het is de bedoeling
dat u uw kind naar de gymzaal brengt op deze dagen en dat u helpt met omkleden. Zo
kunnen zij langer gymmen.
Op donderdag start ook groep 3 in de gymzaal.

Dinsdag
Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 5
Groep 6/7
Groep 8

8.45 – 10.00 uur
10.00 – 11.00 uur
11.00 – 12.00 uur
13.00 – 14.00 uur
14.00 – 15.00 uur

Donderdag
Groep 1/2/3
Groep 4/5
Groep 6/7
Groep 8

8.45 – 9.45 uur
9.45 – 10.30 uur
10.30 – 11.15 uur
11.15 – 12.00 uur

“Start schooljaar 2019-2020” formulieren
Ieder jaar ontvangt u in de eerste week een formulier voor ieder kind waarin u gevraagd
wordt om recente gegevens (zoals bv e-mailadressen, noodnummers), maar ook uw
bereidheid om mee te helpen op school bij activiteiten.
Ook wordt uw toestemming gevraagd mbt maken en plaatsen van foto’s en film, vervoer
met auto’s naar activiteiten buiten school en het lenen van boeken uit de schoolbibliotheek
mbv een lenerspasje.
Leest u aub goed de toelichting op het formulier door, want er wordt vanaf dit schooljaar in
principe niet meer tussentijds om toestemming gevraagd. maw. wanneer uw kind bijv. niet
op de foto mag , geldt dat voor alle foto’s die door de school gemaakt worden.
Maandag 9 september: Algemene informatie avond
Maandag 9 september organiseren we een algemene informatieavond voor alle ouders van
De Zwaluw. U bent dan van harte welkom in de klas van uw kind om daar bijgepraat te
worden over de afspraken en regels in de groep en wat er het komende schooljaar op het
programma staat. Ook kunt u de verschillende boeken en werkschriften bekijken en
uiteraard algemene vragen stellen. Geen vragen die over de aanpak of prestaties van uw
kind gaan! Daarvoor organiseren we in de week van 23 september de startgesprekken met
alle ouders. Vanaf groep 5 zijn ook de leerlingen daarbij aanwezig.
Het rooster voor de algemene informatieavond is als volgt:
Van 19.00 - 19.30 uur bent U welkom in de groepen 1/2 en 3/4
Van 19.45 - 20.15 uur staan de leerkrachten van groep 5, 6/7 en 8 voor u klaar.
Vanaf 18.50 zorgen we voor koffie en thee.
Voor de startgesprekken kunt u intekenen op de intekenlijst die in de week van 16
september bij de klas van uw kind gehangen wordt.

Alles- in 1: Project Amerika, Australië, Antarctica en Oceanen
In de week van 9 september starten we met groep 5 ™ 8 met het eerste grote project van
dit schooljaar. Het is een project uit het domein aardrijkskunde. In het project staan
Amerika, Australië, Antarctica en Oceanen centraal. In de groepen 1 ™ 4 wordt ook rond
het thema gewerkt, uiteraard passend bij de ontwikkeling en de interesse van de jonge
kinderen.
Zo werkt groep 1/2 aan het thema “De zee” en staat In groep 3/4 het thema “Waar is het?”
centraal en komt na de klas, de school, de buurt, uiteindelijk de rest van de wereld aan bod!
Save the date!!
“En op De Zwaluw, daar kent iedereen elkaar..”
Alle activiteiten en feesten starten of eindigen met het zingen van het Zwaluwlied, maar klopt
de tekst ook???
Omdat we betrokkenheid bij elkaar en de school belangrijk vinden organiseerden we in 2017
voor de eerste keer een activiteit, alleen voor ouders, gericht op “elkaar leren kennen”.
Het werd het “Zwaluwdiner”, gevolgd door in 2018 “de Pubquiz” en nu organiseert het team
voor alle ouders van De Zwaluw op 30 september een avond die past bij het eerste thema:

Las Vegas!
Wat we gaan doen houden we nog geheim, maar noteert u alvast de datum in uw agenda,
regel oppas voor uw kind(eren) want we gaan er een mooie avond van maken die U niet wilt
missen!
Ingrid

