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Gymnastiek na de herfstvakantie
De Zwaluw heeft een nieuwe leerlingenraad!
Communicatie via Parro
Opbrengst kleedjesmarkt
Studiemiddag en dan vakantie!

Corona-update
Afgelopen zomer leek Corona even ver weg, maar helaas lopen sinds begin september de
besmetting cijfers weer snel op. Gisteren werden 5831 mensen positief getest op het virus.
Dat betekent dat we op De Zwaluw de huidige maatregelen blijven voortzetten en dat we er
alles aan doen om tussen volwassenen de 1,5 meter afstand te handhaven. Dat betekent
oa.:
● volwassenen komen alleen in school als het echt niet anders kan
● bij binnenkomst moeten bezoekers zich registreren en handen ontsmetten
● er is tot nader order geen algemene ouderavond rond een thema mogelijk
● ook het team houdt zich onderling zo strikt mogelijk aan de 1,5 meter afstand,
bijvoorbeeld door gescheiden te lunchen in de aula en in de koffiekamer
● we houden een slag om de arm voor wat betreft het live voeren van de
voortgangsgesprekken. in november.
● we handhaven de gespreide start- en eindtijden voor de verschillende groepen.
Eerder hebben we in verband met het slechte weer besloten om de groepen 5 t/m 8 tussen
8.20 en 8.30 uur te laten binnenlopen en de kinderen van groep 1t/m 4 van 8.30 tot 8.45 uur
te laten starten. Alle kinderen komen zelfstandig naar binnen.
Door de regen ontstaan er enorme plassen op het pad langs de school naar het hek van de
speelplaats. Hierdoor hebben ouders minder ruimte om elkaar te passeren (ze moeten om
de plassen heen manoeuvreren). We hebben daarom besloten om een “doorstroommodel”
te maken. De kinderen van groep 3/4 worden vanaf maandag 19 oktober op de
gebruikelijke manier (linksaf over het pad langs de school of vanaf de parkeerplaats bij de
kerk) naar de toegangsdeur gebracht. Daar gaat het kind alleen naar binnen (bij de deur
staat Linda) en naar de klas (daar is de juf). De ouders lopen vervolgens niet terug, maar

verder over de speelplaats en gaan langs de andere kant door het hek weer naar de Pastoor
van Zantenlaan en hun auto (of fiets). Hierdoor ontstaan er geen botsingen.
Gymnastiek na de herfstvakantie
Na een heerlijke nazomer lijkt de herfst nu toch echt ingezet te hebben. Dat betekent dat de
buitengymlessen van meester Martijn voorbij zijn en alle gymlessen weer in het Dorpshuis
gegeven zullen worden. Om daar zo maximaal mogelijk gebruik van te kunnen maken willen
we de ouders van de kinderen van groep 1/2 vragen om na de herfstvakantie hun kind
rechtstreeks naar het Dorpshuis te brengen. Meester Martijn vangt ze daar op bij de
voordeur en in de kleedkamer is op dinsdag juf José en op donderdag juf Ingrid om te
assisteren bij het omkleden.
Voor alle groepen geldt, dat binnen gymles betekent dat iedereen sportkleding en
zaalsportschoenen bij zich moet hebben. Op blote voeten sporten mag echt niet!
De Zwaluw heeft een nieuwe leerlingenraad!
De afgelopen weken konden de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 zich weer verkiesbaar
stellen voor de leerlingenraad. We zagen op de gangen en in de aula steeds meer posters
verschijnen van leerlingen die de verkiezingen heel serieus namen!
Op vrijdag 2 oktober is er in de groepen 5/6A, 5/6B en 7/8 gestemd voor de nieuwe
leerlingenraad.
Ik ben trots om aan u voor te kunnen stellen: de leerlingenraad voor schooljaar 2020-2021!
Yara uit groep 8, Ties uit groep 7, Joost en Lou uit groep 6 en Seth en Isa uit groep 5 mogen
dit schooljaar meedenken over hoe De Zwaluw een nog leukere en betere school voor
iedereen kan worden. De leerlingenraad komt 5 keer samen om te vergaderen en te praten
over De Zwaluw en wordt door juf José begeleid bij zijn werk.
De leerlingen van groep 7/8 krijgen de taak om deze vergaderingen voor te zitten en te
notuleren.
Alle leerlingen van de leerlingenraad zorgen dat de informatie uit de groep en de informatie
uit de vergaderingen van de leerlingenraad weer gedeeld wordt.
Ik verheug me nu al op de vergaderingen met de leerlingen!
Juf José
Communicatie via Parro
Parro is een communicatieapp en maakt onderdeel uit van ons
leerlingadministratieprogramma ParnasSys. Via Parro kan op een makkelijke manier met
ouders worden gecommuniceerd. Binnenkort starten wij met Parro, u ontvangt dan
meerdere mails om een account aan te maken.
Ons eerste doel is, om de volgende oudergespreksronde via Parro in te plannen, u kunt dan
zelf kiezen voor een dag en tijdstip voor uw gesprek.
Binnenkort meer hierover!
Opbrengst kleedjesmarkt
Wat hebben de kinderen veel verkocht bij de kleedjesmarkt! Met de opbrengst van € 135,55
kunnen wij heel wat nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek.

Studiedag en dan ... vakantie!
Vanmiddag heeft het team een studiemiddag. We bespreken met elkaar het Coronanoodplan, José presenteert de opzet van een programma voor meer- en hoogbegaafde
leerlingen, Jaimy en Barbara leren ons hoe we Parro kunnen gebruiken en we praten elkaar
bij over de stand van zaken rond de nieuwe rekenmethode die we aan het uitproberen zijn.
Tenslotte buigen we ons over het Sociaal Veiligheidsplan gebaseerd op de Kanjertraining.
Een flink programma, maar gelukkig zorgt Desiree voor zelfgebakken taart en zijn er tijdens
de lunch op de “Nationale krokettendag” broodjes kroket!
En dan is het vakantie… de weersverwachting is niet gunstig, maar misschien zorgen de
regenbuien ervoor dat alle mensen in Nederland wat meer binnen blijven in een soort
vrijwillige lockdown. Voor het groeiende aantal besmettingen zou dat gunstig zijn.
Fijne vakantie en blijf gezond!
Ingrid Poelstra
.

