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Parkeerproblemen vanaf maandag 14 september
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Brief van de directeur bestuurder van Amstelwijs
Via een aparte mail ontvangt u een brief van Frans Cornet,directeur bestuurder van
Amstelwijs, gericht aan alle ouders met kinderen op een Amstelwijs school.
In de brief praat hij u bij over de richtlijnen rondom de ventilatiesystemen, het testbeleid en
de quarantaineregels voor kinderen.
Schoolfotograaf
Vrijdag 11 september komt onze vaste schoolfotograaf om alle kinderen zowel individueel
als met hun groep op de foto te zetten. Ook broertjes en zusjes worden samen
gefotografeerd. Mocht er thuis nog een klein broertje of zusje zijn en wilt u graag dat deze
ook op de foto gaat, stuur dan een mail naar Pauline Spaargaren pspaargaren@yahoo.com.
Van haar hoort u hoe laat u met de jongste(n) verwacht wordt voor de gezinsfoto. Het zal
waarschijnlijk ergens tussen 11.30 en 12.00 uur zijn.
Gastlessen
Er wordt in alle groepen over het thema Europa of (in groep 1/2 ) over “op reis gaan”.
gewerkt. Een geweldig thema om het schooljaar mee te beginnen omdat in “normale“ tijden
veel kinderen in de zomervakantie ergens in Europa op vakantie zijn geweest. Dit jaar is dat
anders, maar dat neemt niet weg dat het onderwerp genoeg invalshoeken biedt om zinvol
mee aan de slag te gaan.
We gaan dit thema niet met de leerlingen op excursie, maar we halen enkele gastdocenten
in de school. In de komende weken gaat groep 7/8 via Buitenlandse zaken een gastles
krijgen over de Europese Unie. In de groepen 3 t/m 8 komt de leesspecialist van Bibliotheek

Amstelland gastlessen verzorgen over lezen over Europa op allerlei niveaus. We hebben er
zin in!
Leerlingenkaart inleveren!
Via uw kind heeft u vrijdag 21 augustus een leerlingenkaart meegekregen met het verzoek
om te controleren of alle gegevens op de kaart nog juist zijn. Ook was een
toestemmingsformulier bijgevoegd waarop u gevraagd wordt aan te geven of uw
toestemming geeft (of niet) voor vervoer en gebruik van gegevens, foto’s en video’s van uw
kind.
Wanneer u de kaart en het formulier nog niet retour heeft gestuurd, wilt u dat dan zo snel
mogelijk doen? Op 11 september komt bijv. de schoolfotograaf al en zonder uw toestemming
kan uw kind niet op de foto!
Ouderhulp
Veel ouders hebben al ingeschreven om ons te helpen op school. Daar zijn wij heel blij mee.
Omdat wij regelmatig hulp nodig hebben, is hier nogmaals de link naar het Google-formulier
voor het inventariseren van de ouderhulp. Vult u het formulier nog even in?
Let op: Parkeerproblemen verwacht..
Vanaf maandag 14 september gaat de firma Takkenkamp in het dorp een groot aantal
woningen verduurzamen. Er worden daarvoor in de komende week containers geplaatst op
verschillende plekken in het dorp en er zullen allerlei werkzaamheden worden uitgevoerd.
Dat betekent dat er vanaf komende week mogelijk minder parkeerplaatsen ter beschikking
zullen zijn. Het project duurt naar verwachting tot medio november…
Ik wijs de ouders die van ver komen op de mogelijkheid van parkeren bij de kerk. Wanneer u
in het dorp woont komt u dan met de fiets of lopend.
Gelukkig werken we door Corona met gespreide breng- en haaltijden, dus ik hoop dat we
weinig overlast zullen hebben van de werkzaamheden.
Stagiaires op De Zwaluw
De opleidingen tot onderwijsassistent en leerkracht zijn inmiddels ook allemaal gestart en
dat betekent dat we op De Zwaluw in de komende weken onze stagiaires gaan ontvangen.
We krijgen altijd veel verzoeken voor een stage op onze school en daar zijn we blij om: het
betekent inspiratie over en weer , extra handen in de groep en een groot netwerk waardoor
we tot nu toe altijd in staat zijn gebleken door ons zelf opgeleide collega’s een vrijkomende
baan aan te bieden.
In alle groepen draaien komend schooljaar stagiaires mee om het vak te leren. Nog even op
een rijtje:
in groep 1/2 komt op dinsdag en donderdag Carlijn Beelen meedraaien als 2e jaars
onderwijsassistent
Cheyenne Berkhout doet haar eindstage op donderdag en vrijdag in groep 3/4 .
In groep 5/6A gaat 2e jaars PABO student Aranka Ko op dinsdag stage lopen
In groep 5/6B gaat - nog even onder voorbehoud- een PABO student op woensdag,
donderdag of vrijdag aan de slag.
Tenslotte gaat Danischa Goede als 3e jaars student op maandag en dinsdag bij Desiree
stage lopen.

We wensen alle toekomstige collega’s in het onderwijs veel plezier en succes op De
Zwaluw!
Ingrid Poelstra
.

