Zwaluwnieuws 3. 16-10-2019
In dit Zwaluwnieuws vindt U:
● informatie over de ouderbijdrage
● aankondiging van een brief van het bestuur van Amstelwijs
● informatie over de studiemiddag op 18-10 ( kinderen vrij vanaf 12 uur !)
● jaarverslag van de MR
De ouderbijdrage 2019-2020
De Ouderraad is op zoek geweest naar een andere manier van het innen van de bijdrage,
een soort ‘Tikkie’ waardoor ouders meteen als ze het betaalverzoek krijgen hun bijdrage
kunnen overmaken. Om via Tikkie/ ING te kunnen innen, is de ouderraad afhankelijk van
het ontvangen van contactgegevens van de ouders. Deze gegevens mogen echter niet
zomaar worden verstrekt.
Met ingang van dit schooljaar werkt een aantal scholen van Amstelwijs met Schoolkassa.
Schoolkassa is onderdeel van ons leerlingen administratieprogramma ParnasSys en daar
zijn alle benodigde oudergegevens in verzameld.
Het voert te ver om alles in deze nieuwsbrief uit te leggen. Daarom ontvangt u morgen ,
(donderdag 17 oktober), een aparte mail met uitleg over:
●
●
●

het nieuwe systeem Schoolkassa waarmee de ouderbijdrage kan worden betaald
de vrijwillige ouderbijdrage ( dit jaar € 60,- per kind)
het schoolfonds van De Zwaluw waaruit diverse aanschaffingen worden gedaan die
door de school ( nog) niet kunnen worden bekostigd. Voor dat schoolfonds zou het
fantastisch zijn als er per gezin € 30,- zou kunnen worden gestort.

Apart volgt daarna dan het betaalverzoek. Alles mbt de ouderbijdrage heeft u dan nog voor
de herfstvakantie ontvangen.
Brief mbt het Inspectiebezoek aan Amstelwijs.
In de periode april ™ juni heeft de onderwijsinspectie een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd
bij Stichting Amstelwijs. Om met het goede nieuws te beginnen: Inspectie heeft een positief
oordeel gegeven over het onderwijs op de scholen van Amstelwijs en ook over Amstelwijs
als organisatie
In een brief aan alle ouders van kinderen op een Amstelwijs school ( dus ook aan de ouders
van De Zwaluw) doet Frans Cornet , directeur bestuurder van Amstelwijs, verslag van de
bevindingen van Inspectie. Deze brief is te uitgebreid om in dit Zwaluwnieuws op te nemen
en te belangrijk om in te korten. U ontvangt deze brief dan ook apart via de mail.
Studiemiddag team op vrijdagmiddag 18 oktober
Vrijdag begint om 12 uur de herfstvakantie voor alle leerlingen om 12 uur. Het team gaat
deze middag nog even door. Er staat een teamvergadering op het programma waarin we oa
het 1e thema Alles - in - 1 evalueren en brainstormen over- en voorbereiden van het 2e
thema Kunst. Naast deze vergadering ontvangen we een trainer van Cloudwise die ons
weer helemaal bij zal praten over de nieuwste ontwikkelingen mbt het inzetten van
Chromebooks, het werken met teamdrives en die alle vragen kan beantwoorden die het

team heeft mbt het werken in de ‘Cloud’ .
Het laatste deel van de middag gaan we olv Bianca aan het werk over ‘Gedrag’
Bianca verzorgt gastcolleges over dit onderwerp en deze middag is een mooi moment om
daarover met elkaar te praten en van elkaar te leren.
Jaarverslag 2018-2019 van de MR
U heeft heel wat leeswerk zo aan het begin van de vakantie, want ook het jaarverslag
ontvangt u apart van deze nieuwsbrief.
In dit verslag leest U over de nieuwe MR en wat er het afgelopen schooljaar besproken is.
En dan is het tijd voor vakantie! Een heerlijke week vrij om op te laden voor de drukke , maar
gezellige tijd die er aan komt. Fijne vakantie allemaal!
Ingrid

