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Corona update
In de herfstvakantie zijn door het kabinet strengere maatregelen genomen om het aantal
besmettingen terug te dringen. Voor het primair onderwijs zijn vooral de al geldende
maatregelen nog scherper geformuleerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat alle
oudergesprekken (dus in november ook de voortgangsgesprekken) weer digitaal gevoerd
gaan worden, dat er geen ouderavonden worden georganiseerd en dat er geen excursies
worden gedaan om reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Ook zorgen we ervoor dat
de kinderen van de verschillende groepen, gescheiden van elkaar, zelfstandig de school inen uitgaan. Externen (begeleiders, hulpverleners) moeten zich altijd vooraf aanmelden, een
vragenlijst invullen, zich registreren en hun handen ontsmetten. En voor iedere volwassene
geldt: afstand houden!
Dat geldt ook voor het team. We letten er scherp op dat we onderling de 1,5 meter
handhaven. We wassen zeer regelmatig onze handen en de gladde oppervlakken (de tafels)
en contactpunten (deurknoppen) worden minimaal 2x per dag schoongemaakt.
We ventileren ook zeer regelmatig. Zodra de leerlingen naar buiten gaan, wordt alles tegen
elkaar opengezet. Met uitzondering van de deur van het kleuterlokaal zijn alle deuren naar
de lokalen het grootste deel van de dag open. Dat geldt ook voor de deuren naar de aula en
de patio.
En er is een “Noodplan Corona” voor De Zwaluw. Dit noodplan is op de studiedag voor de
herfstvakantie met het hele team besproken. Het is een werkdocument dat wordt aangepast
als de actualiteit daar aanleiding toe geeft. In het Noodplan wordt een groot aantal
oplossingen beschreven die kunnen worden ingezet om ondanks uitval van collega’s fysiek
onderwijs doorgang te laten vinden. Ons uitgangspunt is dat fysiek onderwijs (bijna) altijd de
voorkeur verdient. Als het maar enigszins mogelijk is, geven we dus onderwijs op school,
omdat we geloven dat kinderen daar het meest leren; van de leerkracht en van en met

elkaar. Echter: de actualiteit m.b.t. besmettingen, aanscherpingen van de richtlijnen,
voortschrijdend inzicht en uitval van leerkrachten kunnen er voor zorgen dat we
genoodzaakt worden om andere keuzes te maken. Het plan wordt uiteraard nog besproken
met de MR, maar we zijn voorbereid op calamiteiten!
Afspraken thuiswerk
We merken dat ouders bij het ziek- of uit voorzorg afwezig melden van hun kind(eren) graag
werk willen hebben om thuis te maken. Dat is mogelijk, maar niet meteen. U moet ons daar
even tijd voor geven. We hebben daarom met elkaar de volgende afspraken gemaakt:
Op de eerste dag geven we niet meteen werk mee.
Aan het eind van de tweede dag kan er een pakketje werk (met boeken, schriften,
werkbladen, taakwerk en digitale suggesties) worden opgehaald bij de voordeur.
Vanaf dag 3 kan er door kinderen van de groepen 5 t/m 8 tijdens de instructies worden
meegekeken via een livestream. In het thuiswerkpakket vindt u de tijden waarop instructie
gegeven wordt in de groep van uw kind. Ook in groep 3/4 kan er met een livestream worden
meegekeken, maar de leerkracht wil daarover graag eerst even telefonisch contact met u.
Het meekijken is wel de verantwoordelijkheid van de ouders!
Voor de kleuters is meekijken bij instructies niet zinvol. Ook voor hen maakt de leerkracht
een pakketje wanneer ze thuis komen te zitten. Voor alle kinderen geldt dat het niet de
bedoeling is dat al het werk in het pakket op de eerste dag wordt gemaakt.
En (wellicht ten overvloede): een kind kan ook gewoon ziek zijn.
De tussenschoolse opvang
Tijdens de studiemiddag hebben we de eerste periode van dit schooljaar geëvalueerd.
Daarbij is ook de tussenschoolse opvang besproken. We hebben geconstateerd dat er meer
behoefte is aan begeleiding bij het buitenspelen. Niet alle kinderen kunnen zelf iets
verzinnen en voor sommige kinderen is 45 minuten buitenspelen best lang. We hebben
daarom besloten om het overblijven anders te gaan organiseren.
Vanaf a.s. maandag, 26 oktober, gaan we overblijven in twee shifts:
Van 12.00 tot 12.30 uur: groep 3/4 op het plein en groep 7/8 op het basketbalveld.
Van 12.30 tot 13.00 uur: groep 1/2 op het plein en groep 5/6 A en B op het basketbalveld.
Bij iedere shift draait, naast de vaste groep overblijfouders, ook een leerkracht mee.
Hierdoor is er meer overzicht voor de begeleiders en voldoende ruimte om samen met de
kinderen b.v. een spel te doen. Ook gaan we tijdens het buitenspelen regelmatig voor
muziek zorgen.
Alle leerkrachten eten voor of na het buitenspelen met hun eigen groep in de klas. De tijd
om te lunchen kan dan ook gemakkelijker aangepast worden aan de leeftijd van de
kinderen. Groep 7/8 eet b.v. sneller dan groep 1/2.
Om het spelen verder te stimuleren hebben we nieuw uitdagend spelmateriaal aangeschaft
dat we kunnen inzetten.
Tenslotte komt er, door het iets verkorten van de tussenschoolse opvang, tijd vrij om ergens
op de middag een korte pauze te creëren, waarin de kinderen even lekker kunnen “luchten”
Ondertussen worden dan de lokalen nog een keer geventileerd. (Denkt u trouwens nog aan
een extra warme trui voor op school?)
Overigens: voor de kinderen die altijd thuis een broodje gaan eten verandert er niets!
Zij kunnen - net zoals nu - om 12:00 uur naar huis. Om 13:00 uur beginnen de lessen weer.

Start thema Geloof
Maandag 26 oktober starten we met het tweede thema van dit schooljaar: Geloof.
In de komende weken staan Islam, Christendom, Jodendom, Boeddhisme, Hindoeïsme.
centraal in alle lessen. Het project wordt geopend met een groot circuit waar alle kinderen
van groep 3 t/m 8 allerlei activiteiten gaan doen die passen bij het thema.
Het belooft weer een mooi en interessant project te worden!
Gastles rond thema Geloof
Woensdag 28 oktober komt Connie Franssen van bibliotheek Amstelland in het kader van
boekpromoties in groep 5 t/m 8 gastlessen geven over het thema Geloof.
Communicatie via Parro
Gisteren is Parro opgestart en wij hebben al veel ouders zien activeren. Wij hebben er zin in
en hopen dat u een goede start kunt maken met Parro.
Fijn weekend en blijf gezond!
Ingrid Poelstra
.

