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In deze nieuwsbrief
- Toetsen LOVS, traject voortgezet onderwijs groep 8
- Start thema Middeleeuwen
- Nieuwe leerlingen
- Onderwijsstaking op 30 & 31 januari !!
- Informatie Meeleefgezin
Een gezond en gelukkig 2020
Maandag 6 januari begonnen we het nieuwe jaar met koffie, thee en wat lekkers voor de
ouders in de aula en met kinderchampagne voor de kinderen in de klassen. Gelukkig is
iedereen ongeschonden van vakantie teruggekomen en zijn we allemaal weer uitgerust
gestart met het tweede deel van het schooljaar.
Voor groep 8 breekt er een spannende tijd aan, want in de komende weken gaan de
leerlingen zich samen met hun ouders oriënteren op de volgende stap in hun schoolcarrière.
Er was meteen na de vakantie al een ouderavond waarin Desiree vertelde over de stap van
de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Donderdag, 23 januari krijgen alle kinderen
hun advies en daarna zijn er de open avonden op de scholen voor voortgezet onderwijs.
Ondertussen wordt er - ook in de andere groepen- hard gewerkt aan de toetsen van het
leerlingvolgsysteem die 2x per jaar worden afgenomen.
Voor de leerlingen van groep 8 is dit de laatste keer dat zij een dergelijke toets maken. Zij
sluiten hun basisschool af met de IEP eindtoets op 15 en 16 april.
Start Thema 3: Middeleeuwen
Ook van start gegaan is het 3e thema van dit schooljaar : De Middeleeuwen.
In de groepen 1 ™ 4 wordt het thema passend gemaakt voor de jonge leerlingen en werken
de kinderen over ridders & kastelen, in de groepen 5 ™ 8 wordt dieper op de stof ingegaan
en komen ook steden, staten, de kerk en de kruistochten enz . uitgebreid aan de orde in de
teksten, de creatieve opdrachten, in woordpakketten enz.
De leerlingen van groep 1 ™ 4 gaan op 24 januari op excursie en bezoeken het Muiderslot,
voor de bovenbouw staan er gastcolleges op het programma door oa. een “Archeotolk
Middeleeuwen”, van het Archeon. We hebben er zin in!
Welkom!
Na de kerstvakantie zijn de volgende kinderen al dan niet na een ‘inwerkperiode gestart op
De Zwaluw: In groep 1/2 Lamar, Ziva, Bradley en Elishiva en in groep 3/4 is David bij ons
op school gekomen. Welkom, ook aan hun ouders en veel plezier op De Zwaluw!
Onderwijsbonden roepen op tot staking
Donderdag 30 en vrijdag 31 januari zijn er opnieuw landelijke stakingsacties in zowel het
primair- als het voortgezet onderwijs. Na uitgebreid overleg heeft het team van De Zwaluw
besloten om deze twee dagen geen les te geven. Dat betekent dus dat de school dicht is op
30 en 31 januari .
In een aparte brief lichten we deze beslissing verder toe.

Meeleefgezin
Wilt U Meeleefgezin worden in Amsterdam voor een kind van 0 tot 5 jaar van ouders
met psychische problemen? Een Meeleefgezin vangt 1 dag per week en 1 weekend
per maand een jong kind op van ouders met psychische problemen.
Hierdoor maakt u het mogelijk dat de ouder even tijd krijgt voor zichzelf en daarna met
meer plezier voor zijn kind zorgt. Uw hulp draagt bij aan de ouder-kindrelatie, het kind
kan bij de ouders blijven wonen.
Wat wordt verwacht van een meeleefouder?
U biedt een veilige plek aan een jong kind. U vangt het kind regelmatig op en hebt er
plezier in om samen met het kind gewone dagelijkse dingen te doen, zoals samen
spelen met speelgoed, naar een speeltuintje in de buurt gaan, boodschappen doen of
samen -met uw eigen kinderen- naar een sportclub. Oog hebben voor de eigen
gevoelens, gedachten en behoeftes van het kind en respectvol omgaan met zijn
ouders is belangrijk!
Meer lezen over meeleefgezinnen? dat vindt u op www.meeleefgezin.nl
Bent U (of kent U ) iemand die open staat voor deze bijzondere opvang van een jong
kind? Dan kunt zich aanmelden via : info@meeleefgezin.nl
U kunt ook contact opnemen met:
Nienke Tamminga: n.tamminga@kabouterhuis.nl / 06-45940637 of
Pauline Prins: P.vantets@kabouterhuis.nl / 06-16971613
Ingrid

