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Landelijke actiedag onderwijs
Gisteren was de school gesloten. U heeft daarover een brief ontvangen en ongetwijfeld heeft
u ook via de media over de acties gehoord. Er was door de onderwijsorganisaties dit keer
niet opgeroepen om naar het Malieveld te gaan ( Inwoners van Den haag zullen dat vast niet
erg gevonden hebben.. In plaats daarvan werden er overal in het land acties gevoerd.
In Amsterdam was een grote manifestatie en daar zijn veel collega’s van Amstelwijs heen
gegaan. Maar in Amstelveen organiseerden we met een aantal andere collega’s een actie
waarbij we wethouder Berkhout een groot T-shirt aangeboden hebben met daarop de tekst:
Ik ben geen top(p)rioriteit. Een verwijzing naar het item van Lubach op zondag 27 oktober
over het lerarentekort. De tekst gaf voor veel collega’s die aanwezig waren het gevoel van
machteloosheid weer.
Met de deelname aan de acties van gisteren hebben we een signaal willen afgeven:
We hebben een geweldig beroep, we werken met veel betrokkenheid, maar er is echt
structureel geld nodig om de kwaliteit van het onderwijs, ook voor de toekomst, te
waarborgen!
Maandag 11 november Spectaculaire opening van thema 2 Kunst!
Maandag 11 november starten we door de hele school met het project Kunst. Een
onderwerp waarbij iedereen meteen denkt aan musea en schilderijen , maar Kunst is
natuurlijk veel breder dan dat. In de komende weken komen Film , Fotografie en
Beeldhouwkunst, Theater, Dans, Muziek en Schilderkunst aan bod.
We starten dit thema met een activiteit met de hele school i.k.v. Film: we gaan nl. met de
hele school een lipdub maken. Een lipdub is een videoclip gemaakt uit een enkele opname
waarin je met een groep een favoriet muzieknummer uitbeeldt en nasynchroniseert.
Wij gaan dat dus doen met een kleine 100 personen en onder leiding van een professioneel
bedrijf. Spannend , leuk en creatief !
Belangrijk voor maandag is :
Alle leerlingen eten maandag op school . . Geeft u uw kind dus maandag een lunchpakket
en drinken mee? De school heeft verder geen aangepaste tijden, dus om 15.15 uur gaan de
leerlingen gewoon naar huis.
Verder zou het fijn zijn als uw kind as maandag gekleed gaat in een bepaalde kleur.
Wanneer dat niet lukt ( u hoeft natuurlijk geen nieuwe garderobe aan te schaffen) is het leuk
als er bv wel een accessoire in die kleur is, zoals een petje, sjaal, muts oid.
Voor groep 1/2 is de kleur geel, groep 3/4 rood, groep 5 oranje, groep 6/7 groen en
tenslotte voor groep 8 blauw gekozen.
U wordt natuurlijk uitgenodigd om het eindresultaat te komen bekijken, maar dat doen we
niet op 11 november. Daar hoort U later meer over. De lipdub komt uiteraard ook op de
website van De Zwaluw te staan.
Ook op 11 november: St Maarten.
Op school worden er liedjes geleerd en lampionnen gemaakt, maar er is ook een groep
actieve ouders die de afgelopen jaren op 11 november, voorafgaand aan het langs de
deuren gaan, een gezellig samenzijn organiseerden. Onderstaande aankondiging vertelt U

er alles over en deze informatie wil ik u niet onthouden
Beste ouders
Maandag 11 november is het weer Sint Maarten. Ook dit jaar wordt er weer wat extra's
georganiseerd in Nes door een groep actieve ouders. .
Vanaf 17.00 uur schenken wij voor kinderen, ouders en anderen geïnteresseerden bij de
houten speeltorentjes warme chocolademelk en soep.
Graag eigen mok/soepkom en lepel meenemen. Een eigen ( financiële ) bijdrage is welkom.
We hopen op een gezellige en droge avond!
Namens de organisatie
Marije Nieuwendijk
Interessant! : Hoe word ik een mediawijze ouder?
Hoe lang geef ik schermtijd? Wanneer geef ik mijn kind een smartphone? Wanneer is
gamen verslavend? Alle antwoorden krijg je in deze interactieve bijeenkomst over een
mediawijze opvoeding. Kinderen groeien op in een wereld vol social media, games en
YouTube video's.
Opvoeders met kinderen op de basisschool vragen zich af, hoe pak ik dit aan, wat doe je wel
en wat niet? Kies je er bijv. voor om de Kijkwijzer te hanteren en een social media account
voor je kind aan te maken?
Blijf op de hoogte, krijg nieuwe inzichten en ga met leesmediaconsulenten Marjolein en
Maarten van de Bibliotheek Amstelland in gesprek tijdens een interactieve bijeenkomst over
een mediawijze opvoeding. Deze gratis bijeenkomst in bibliotheek Amstelland op het
stadsplein in Amstelveen wordt georganiseerd op woensdag 13 november van 20.00 tot
21.00 uur .
Website van De Zwaluw
Onze website is toe aan modernisering en daar zijn we hard mee bezig. Het wordt geen
totaal nieuwe website, maar wel een website waar ouders en leerlingen met behoud van de
eigen uitstraling gemakkelijker hun weg zullen vinden. Ook willen we de site zelf helemaal
kunnen “bijhouden” ipv ( zoals nu) afhankelijk te moeten zijn van een andere partij.
Tenslotte moet de website ook op de mobiele telefoon kunnen worden gelezen.
Dat betekent dat op dit moment de website van De Zwaluw niet meer helemaal up-to-date is.
Onze excuses daarvoor. Alle belangrijke mededelingen worden nu tijdelijk via de
nieuwsbrief aan u doorgegeven. De kalender op de homepage is wel actueel en verder
verwijs ik U naar de ouderkalender die U ontvangen heeft, waar u de praktische informatie
uit de schoolgids 2019-2020 vindt
We zijn hard aan het werk en proberen zo snel mogelijk weer helemaal online te zijn!
Studiemiddag van het team op 18 november
Maandagmiddag 18 november zijn uw kinderen vanaf 12 uur vrij en heeft het team een
studiemiddag, waarbij we een verdere verdiepingsslag maken samen met Cloudwise en
vervolgens met elkaar over ‘ander’ gedrag.
Ook wordt er tijd ingeruimd om - heel praktisch- een aantal afspraken te maken over de
voortgang van de inrichting van de website, de nieuwe bibliotheek en de nationale

voorleeswedstrijd waaraan leerlingen van De Zwaluw mee gaan doen. Over dat laatste later
meer !
Bericht van dhr Cornet, directeur Amstelwijs. Rectificatie inzake vakantieverlof
U heeft voor de herfstvakantie een brief van Amstelwijs gekregen over de uitkomsten van het
vierjaarlijks onderzoek door de Onderwijsinspectie dat weer heeft plaatsgevonden op de scholen
van Amstelwijs. Daarin kwam ook het verlenen van vakantieverlof ter sprake.
Wanneer u vanwege de “specifieke aard van het beroep” niet in de zomervakantie op vakantie
kunt, mag u extra vakantieverlof aanvragen.
De inspectie had in haar rapport geschreven dat dit extra vakantieverlof niet mag samenvallen
met een reguliere vakantie. Maar de onderwijsinspectie heeft recent laten weten dat dit laatste
niet correct is. Het inspectierapport is op dat punt aangepast.
Ingrid Poelstra

