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Corona update
Er zijn door het kabinet extra maatregelen genomen om het snel oplopende aantal
besmettingen terug te brengen. Op school houden we ons zo goed mogelijk aan de
richtlijnen. Zoals u weet vinden oudergesprekken slechts bij hoge uitzondering op school
plaats en - wanneer het gebeurt - pas na het invullen van een formulier, het ontsmetten van
de handen en in een groot lokaal op ruime afstand van elkaar. Dat geldt uiteraard ook voor
het ontvangen van externen. Voor de komende tijd gaan we daar nog aan toevoegen dat
bezoekers in de gang op weg naar het grote lokaal waar gesprekken zijn of werkend aan
een klus een mondkapje dragen. Dat mag tijdens het overleg weer af. We proberen zoveel
als mogelijk bezoek van externen te plannen als er geen leerlingen in de school zijn.
SponsorKliks
Bestelt u wel eens iets online? Zo ja, wist u dat u tegelijk met uw bestelling ook onze school
gratis kunt sponsoren? Dat gaat heel eenvoudig via SponsorKliks.
Met SponsorKliks kunt u De Zwaluw gratis sponsoren door uw online aankopen bij diverse
webwinkels en booking websites (denk bijvoorbeeld aan Thuisbezorgd.nl, Bol.com,
Centerparcs.nl. en Mediamarkt.nl) via SponsorKliks te doen. Een percentage van het
aankoopbedrag gaat dan naar De Zwaluw.
Hoe werkt het?
Het concept is heel simpel.
Webwinkels betalen een commissie aan SponsorKliks voor elke bestelling die via
SponsorKliks.com gedaan wordt. 75% van deze commissie wordt door SponsorKliks op de
bankrekening van de school gestort. Links onderaan de homepage van onze website
(www.dezwaluw.nl) staat een link naar de SponsorKliks-pagina. Door te klikken op deze link,
kunt u bij alle aangesloten webwinkels uw bestelling doen. Deze link bevat een unieke code

waardoor De Zwaluw herkend wordt.
De Zwaluw ontvangt vervolgens van alle aankopen 75% van de commissie die SponsorKliks
ontvangt van de webwinkel. Deze commissie wordt maandelijks aan onze school uitbetaald
en gestort op onze schoolrekening.
Betaal ik meer voor mijn aankoop?
U betaalt niets extra voor uw aankoop. Het enige dat we aan u vragen te doen, is via
SponsorKliks.com naar de site van uw favoriete webwinkel te gaan en zo uw bestelling te
doen. Dan keert de webwinkel aan SponsorKliks de commissie uit.
Veilig?
Noch SponsorKliks, noch De Zwaluw weet wie er iets besteld heeft. SponsorKliks weet
alleen bij welke webwinkel iets is besteld, voor welk orderbedrag en dat de commissie voor
De Zwaluw is bedoeld.
Wat doet De Zwaluw met het gespaarde bedrag?
Dat willen we gebruiken voor excursies, gastlessen, clinics, aanschaf van benodigdheden bij
de thema’s, (buiten)spelmateriaal, ICT-materialen, kortom een extra spaarpotje!
Met de feestmaand in het vooruitzicht en de huidige Coronamaatregelen waarbij
“Funshoppen” wordt afgeraden, valt te verwachten dat er veel online gekocht zal worden.
Wanneer u dat met een tussenstap op de website via SponsorKliks doet zou dat fantastisch
zijn!
Voortgangsgesprekken en Parro
In de week van 23 november staan de voortgangsgesprekken gepland. Nog niet alle ouders
hebben zich ingeschreven via Parro. Denkt u er nog even aan?
Als u nog niet aangesloten bent aan Parro, dan kunt u geen gesprek plannen.
Schoolfruit….
Eerder vertelde ik u over schoolzuivel en schoolfruit. Vorige week zijn we gestart met het
aanbieden van schoolzuivel en deze week zou op maandag het schoolfruit voor de eerste
keer geleverd worden. Men had aangegeven de eerste keer niet precies te weten hoe laat
op maandag het fruit bezorgd zou worden. Dat was de hele dag mogelijk. Helaas …
maandag om 18.00 uur deed ik de deur van de school dicht om naar huis te gaan, maar…
geen schoolfruit. Dinsdagochtend zou het er zijn. Dat lukte opnieuw niet op de ochtend en
na veel heen- en weerbellen, stopte er om 16.45 uur een busje voor de deur en werden er
sinaasappels, worteltjes en peren afgeleverd. Die worden nu dus deze week op woensdag,
donderdag en vrijdag uitgedeeld. Het is ook nog even zoeken naar de invulling op school.
De bekers die we voor de melk gebruiken, blijken zo licht te zijn dat ze door de
afwasautomaat heenbuitelen, dus hebben we de afgelopen dagen elke dag 92 bekers staan
afwassen en afdrogen. Ook is het niet handig dat er maar een halve sinaasappel per kind
beschikbaar was… het is allemaal nog even wennen dus!
We hopen dat het vanaf a.s. maandag wel gaat lukken om het fruit op tijd aangeleverd te
krijgen nu de bezorger Nes gevonden heeft.
Wanneer u wil weten wat er komende week op het menu staat, abonneert u zich dan op de
nieuwsbrief www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief. Daarin kunt u op donderdag de
keus van de komende week lezen. Voor de komende week staat er op dinsdag meloen op

het menu (1 meloen per 9 kinderen), op woensdag een appeltje voor ieder kind en op
donderdag worteltjes (per 4 kinderen een zakje).
Biebboeken lenen voor thuis
Zoals u vorige week in het Zwaluwnieuws heeft kunnen lezen, mogen alle kinderen van de
school op woensdag en/of vrijdag boeken lenen uit onze schoolbibliotheek.
Ze hebben daarvoor een aparte katoenen tas gekregen waarin de boeken kunnen worden
meegenomen. Nog niet iedereen heeft gisteren voor thuis geleend en het is natuurlijk ook
niet verplicht maar wel een mooie gelegenheid om - nu de Amstellandbibliotheken maar zeer
beperkt toegankelijk zijn - ook lekker thuis te kunnen lezen!
Morgen is de bieb weer open, dus met de speciale biebtas kan er weer geruild en voor thuis
geleend worden!
Voorbereidingen Sinterklaas
De Sinterklaascommissie (waar ouders en leerkrachten in zitten) is druk bezig met de
voorbereidingen van het sinterklaasfeest. Het feest zal dit jaar een andere invulling moeten
krijgen i.v.m. Corona. Een intocht zoals vorig jaar, strooien door Pieten, met alle kinderen
grabbelend over de grond, versieravond met hulp van ouders, het zit er niet in…
Maar er kan ook veel wel! Op dit moment staat een bezoek aan De Zwaluw nog steeds in de
agenda van Sinterklaas, is meester Martijn al bezig om pietengymnastiek te organiseren,
helpen de kinderen van de bovenbouw met versieren en natuurlijk zijn er cadeautjes! We
gaan er een gezellige tijd van maken en houden u op de hoogte!
16 november: Studiemiddag Team
Maandag 16 november heeft het team van De Zwaluw studiemiddag.
We gaan dan met het hele team aan de slag met een expertcoach van Stichting Leerkracht
onder het motto “Elke dag samen een beetje beter”. Aansluitend is er plenair een
teamvergadering, waar onder andere de zorgstructuur wordt besproken, we vooruitkijken
naar de komende decemberfeesten en de afsluiting van thema 2 aan de orde komt.
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan maandag om 11.50 uur naar huis en de kinderen van
groep 1 t/m 4 om 12.00 uur i.v.m. de gespreide breng- en haaltijden.

Rest mij om u een fijn weekend te wensen en blijf gezond!
Ingrid Poelstra
.

