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Sinterklaasfeest op De Zwaluw
Het was alweer een jaar geleden
Dat Sint naar de Nes kwam gereden
Want in dat dorp bij Amstelveen
Staat een basisschool heel alleen…
Met de Amstel aan de ene kant
en achter de school het weideland
is De Zwaluw een unieke plek
En dat vindt de Sint te gek!
Dus Sint reed met zijn paard en zijn pieten
langs de Ring, dat was genieten
want in de verte klonk trompetmuziek
En stond de brug vol met Zwaluwpubliek!
De school was -om Sint te ontvangenVol met kunstwerken gehangen
De aula was een atelier; dans en muziek stonden centraal
En daarvan genoten we allemaal!
Daarna ging de bovenbouw surprises uitpakken
En voor de onderbouw kwamen cadeautjes uit de zakken
Die werden door de Sint persoonlijk uitgedeeld
Geen enkel kind heeft zich die dag verveeld!
Vandaag nog een dag hard werken
De kids en de pieten zijn moe, dat valt te merken
Daarna beginnen de voorbereidingen voor het volgende feest
Waarvan geniet U nou het meest?
Houdt U van de geur van dennengroen?
dan kunt u voor de school wat doen.
As. maandag gaan we die versieren met elkaar
Helpt U mee? Dan zijn we gauw klaar!

U kunt zich opgeven bij Desiree
Sint vindt dat een goed idee!
(desiree.t@dezwaluw.nl)
Kerstmis op De Zwaluw
Morgen vertrekt Sinterklaas weer naar Spanje en komt er een eind aan die gezellige maar
ook drukke en spannende tijd. Op school kunnen we nauwelijks ‘uithijgen’ want maandag 9
december beginnen de voorbereidingen voor het kerstfeest op school.
Dit weekend ontvangt u een aparte brief van de kerstcommissie over alle activiteiten in de
komende 2 weken en over de actie die we willen verbinden aan het thema van dit jaar.
Houdt uw mail dus goed in de gaten!
Voorleeswedstrijd
Morgenmiddag sluiten we de week af met de voorrondes voor de nationale
voorleeswedstrijd. Want ( voor)lezen is belangrijk! De leerlingen van de bovenbouw hebben
een gastles gekregen van de bibliotheek over de kunst van het goed voorlezen.
De leerlingen van groep 7 en 8 mochten zich vervolgens opgeven om mee te doen aan de
wedstrijd.
Morgen kunnen zij laten horen hoe goed zij deze kunst beheersen. Natuurlijk is er een
onafhankelijke jury . Juf Nathalie en juf Ingrid zijn van de school en…. juf Paula (wie kent
haar niet?) heeft ook zitting genomen! Uit deze voorronde wordt een winnaar gekozen, die
vervolgens doorgaat naar de gemeentelijke ronde, daarna volgt de provinciale ronde om
tenslotte in de finale te komen van de nationale voorleeswedstrijd 2020!
Milieuhelden!
Groep 8 heeft ook dit jaar weer meegedaan aan een wedstrijd rondom het milieu om echte
‘milieuhelden’ te worden. Door de organisatie Milieubende werd een gastles gegeven
waarbij de leerlingen werden uitgedaagd oplossingen te verzinnen om zwerfafval te
verminderen. De ideeën van onze ‘Zwaluwkids’ waren goed voor een finaleplaats!
Twee weken geleden mochten Mia, Nora, Daan en Lucas alle plannen presenteren in het
gemeentehuis , natuurlijk aangemoedigd door de andere kids van hun groep.
En dat deden ze goed want we werden tweede, na de Horizon! Gefeliciteerd!
Het wordt bijna traditie, want al 2x eerder won onze school een prijs met plannen om
milieuvervuiling tegen te gaan.
De beloning van deze wedstrijd krijgen de leerlingen op 3 maart 2020. Dan gaat heel groep
8 plastic vissen in de Amsterdamse grachten!
Parkeerverbod
Niet vergeten! Vandaag en morgen kan er niet worden geparkeerd bij de kerk en ook
volgende week 11 ™ 13 december is het onmogelijk om daar uw auto neer te zetten !
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