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Nieuwsbrieven
Update Corona
Leerkracht of medewerker afwezig
Gymnastiek
Boeken lenen uit de schoolbieb
Schoolzuivel, schoolfruit & -groente
Voortgangsgesprekken in Parro

Nieuwsbrieven
U denkt wellicht: alweer een nieuwsbrief van De Zwaluw? Die komen toch 1x per maand?
Dat klopt, normaal gesproken schrijf ik maandelijks een nieuwsbrief en wordt u soms via de
leerkracht van uw kind(eren) over groepsspecifieke zaken op de hoogte gesteld.
We merken echter dat ouders meer afstand tot de school ervaren. Afstand, zowel letterlijk
als figuurlijk. U mag de school slechts in uitzonderlijke gevallen betreden. Meedoen met
activiteiten of helpen met bijvoorbeeld versieren is op dit moment niet aan de orde.
Om u toch op de hoogte te houden verzamel ik wekelijks alles wat er speelt en maak daar
aan het eind van de week een nieuwsbrief van. Daarnaast zorgen Nathalie en Jaimy ervoor
dat op de website foto’s geplaatst worden van activiteiten die op school gedaan worden.
Hou dus zowel website als uw mail goed in de gaten!
Update Corona
Afgelopen dinsdag zijn de richtlijnen en regels rond de aanpak van Corona door het kabinet
aangescherpt. Door het hoge aantal besmettingen is alles erop gericht om het aantal
contacten tussen vooral (jong-) volwassenen te beperken. Gelukkig zijn er vooralsnog geen
nieuwe, extra beperkingen voor het primair onderwijs bijgekomen.
We handhaven daarom strikt de huidige afspraken. Dat betekent bijvoorbeeld dat alle
oudercontacten voorlopig digitaal gaan via Google meet, dat er geen excursies of
ouderavonden worden georganiseerd, dat bij iedereen die de school inkomt strikt triage
wordt toegepast (registreren, handen ontsmetten en het verzoek een mondkapje te dragen)
en contacten tussen volwassen altijd op 1,5 meter plaatsvinden. Handen wassen is
inmiddels een vast onderdeel van het dagprogramma geworden en het eerste dat
‘s morgens wordt gedaan is het openzetten van de ramen i.v.m. de ventilatie.
Over de ventilatie kan ik nog zeggen dat René bezig is om alle ventilatieroosters in de

school schoon te maken en dat we voor alle groepen CO2 meters hebben besteld zodat we
samen met de leerlingen de luchtkwaliteit in de gaten kunnen houden en ventileren zodra de
meter aangeeft dat het nodig is!
Leerkracht of medewerker afwezig
Het komt in deze tijd vaker voor dan voorheen dat een leerkracht of een van de andere
collega’s afwezig is. Dat heeft vaak te maken met het strenge testbeleid dat door de
overheid wordt aangeraden. Gelukkig is er voor leerkrachten een versnelde testprocedure
afgesproken, maar met aanmelding, testafname en wachten op de uitslag zijn toch vaak 2
dagen gemoeid. We nemen onze verantwoordelijkheid serieus en alle leerkrachten met
(lichte) klachten die kunnen wijzen op een Covidbesmetting laten zich testen en blijven thuis
tot de uitslag bekend is. Ondertussen proberen we als team het onderwijs gewoon door te
laten gaan. Ik hoop dat u er begrip voor heeft dat wij niet iedere keer dat een leerkracht kort
afwezig is een mail doen uitgaan. De tijd die dat kost gebruiken we liever om het onderwijs
te organiseren zodat alle lessen zo gewoon mogelijk kunnen doorgaan.
Uiteraard kunt u erop vertrouwen dat wanneer er sprake is van langdurige uitval, met als
gevolg dat de organisatie ingrijpend en of langdurig moet worden veranderd, groepen naar
huis moeten worden gestuurd enz. u natuurlijk zo snel mogelijk op de hoogte wordt gesteld!
Gymnastiek
Buurthuizen e.d. zijn de komende weken gesloten tot nader order. Dat geldt ook voor
Dorpshuis De Nesse… Gelukkig wordt er een uitzondering gemaakt voor de gymlessen van
de leerlingen van De Zwaluw. Die gaan o.l.v. meester Martijn gewoon door!
Onder voorbehoud organiseert Martijn a.s. dinsdag, tijdens de gymles, in samenwerking met
Amstelveen Sport, een clinic Breakdance voor de groepen 3 t/m 8.
Boeken lenen uit de schoolbieb
Naast de buurthuizen zijn ook de bibliotheken de komende tijd gesloten. Dat geldt ook voor
Bibliotheek Amstelland. We vinden het heel erg belangrijk dat kinderen blijven lezen.
Gelukkig hebben we een fantastische schoolbibliotheek met een grote collectie mooie,
grappige en spannende kinderboeken. In overleg met de biebouders hebben we daarom
besloten om vanaf volgende week alle kinderen de gelegenheid te geven om op woensdag
en vrijdag ook boeken te lenen voor thuis. Daarvoor hebben we voor alle leerlingen een
biebtas besteld. In de tas treft u een brief aan met de afspraken die gelden voor het lenen
van een of twee boeken.
Schoolzuivel en schoolfruit & -groente!
Op dinsdag, woensdag en donderdag.
Deze week zijn we gestart met zuivel voor alle kinderen. Halfvolle melk en karnemelk was
ter beschikking en het was leuk om te zien dat met name karnemelk uiteenlopende reacties
opriep van : “Lekker! het is net dunne yoghurt!” tot “Bah! het smaakt naar kaas!”
Volgende week hoeft u alleen nog maar op maandag en vrijdag fruit en drinken mee te
geven, want dan begint de verstrekking van schoolfruit en groente voor alle kinderen.
Voortgangsgesprekken in Parro
In de week van 23 november zijn de voortgangsgesprekken gepland. Deze gesprekken zijn
- zoals eerder gemeld - digitaal via Google meet.

Normaalgesproken zijn de kinderen vanaf groep 5 welkom bij het gesprek met de leerkracht.
Dit jaar is alles echter anders. Uw kinderen zien we dagelijks. Er is veel contact met hen
over het werk, over wat hen bezighoudt, over hoe het loopt in de groep, kortom over het
dagelijkse (school)leven. Helaas zien en spreken we u als ouders veel minder. .
Daarom willen we dit keer graag zonder de kinderen erbij met elkaar te praten.
In Parro zetten de leerkrachten een aantal data en tijden klaar voor de
voortgangsgesprekken. U kunt daar vanaf maandag 9 november uitkiezen en intekenen.
Vereiste daarvoor is, dat u uw account voor Parro activeert, een enkele ouder is daar nog
niet aan toegekomen.

Fijn weekend en blijf gezond!
Ingrid Poelstra
.

