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In dit Zwaluwnieuws leest u over:
●
●
●
●
●
●
●

Corona update
Sinterklaas en de tijdmachine
Sinterklaasactiviteiten
Vervolg Schoolzuivel, fruit en groenten
Ouders gezocht voor kascontrole
Webinar verkeer.
Reminders: boeken lenen voor thuis in een aparte tas,
aankopen via Sponsorkliks, voortgangsgesprekken in week 48

Corona-update
Afgelopen dinsdag was er opnieuw een persconferentie. Voor het onderwijs zijn er weinig
aanpassingen. We houden ons aan de richtlijnen die er al waren en hopen dat niemand ziek
wordt. Tot nu toe is het onderwijs aan uw kinderen altijd doorgegaan en we doen er alles aan
om dat zo te houden!
Help! Cadeautjes-Piet is weg…
Maandag op dinsdagavond is er op
basisschool De Zwaluw een tijdmachine
geland!
Bij de tijdmachine lag een brief van
Sinterklaas. Hij schreef dat CadeautjesPiet weg is en dat Sinterklaas niet weet
waar hij is. Bij de tijdmachine lagen twee
cadeautjes voor groep 1/2 en 3/4. Zij
kregen het boek: ‘Sinterklaas en de
tijdmachine’. Met dit boek gaan de
kinderen van groep 1 t/m 4 Sinterklaas
helpen om Cadeautjes-Piet terug te laten
komen naar het jaar 2020. Hopelijk lukt
het de kinderen om Piet op tijd terug te
laten komen, zodat hij de cadeautjes kan
brengen!

Sinterklaasactiviteiten
Voor de komende twee weken staan er weer leuke en spannende activiteiten op het
programma. Op donderdag 26 november mogen alle kinderen van De Zwaluw hun schoen
zetten, dinsdag 1 december gaat meester Martijn aan alle groepen pietengymnastiek geven
en zonder tegenbericht bezoekt de Sint op donderdag 3 december onze school!
Voor wie er geen genoeg van kan krijgen, organiseert Amstelveen Sport ook pietengym. U
kunt uw kind hiervoor via onderstaande link opgeven.
https://www.amstelveensport.nl/events/pietengym/
En omdat er dit jaar geen intocht van Sinterklaas in Amstelveen is geweest en u dat best
gemist heeft, is deze video leuk om naar te kijken. Goed opletten, want een van onze
leerlingen komt erin voor.
https://www.youtube.com/watch?v=3C21fx2MsRI&feature=youtu.be
Vervolg Schoolzuivel, fruit en groenten
Afgelopen week was zowel de bezorging van schoolzuivel als van het schoolfruit op tijd.
Gelukkig! Toch loopt het een en ander nog niet gesmeerd. We merken bijvoorbeeld dat het
klaarzetten en inschenken van de melk en de karnemelk heel veel tijd kost. Het afwassen
noemde ik al in de vorige nieuwsbrief. Dat doen we met de hand omdat onze bekers te licht
zijn voor de afwasmachine...
We willen u daarom vragen om vanaf maandag 23 november alle dagen van de week aan
uw kind een eigen beker mee te geven. Op maandag en vrijdag doet u daar iets te drinken
in en op dinsdag, woensdag en donderdag zorgen wij daarvoor.
´s Middags komt de beker vuil mee naar huis, u kunt ‘m afwassen en de volgende dag gaat
ie weer schoon meer naar school, al dan niet gevuld. Dat zou ons heel veel werk schelen.
Over het schoolfruit nog het volgende: het fruit dat wordt aangeleverd is vaak nog niet rijp.
Dat betekent dat we niet altijd de volgorde aanhouden die in de nieuwsbrief van schoolfruit
(www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief) wordt aangegeven. Een steenharde peer is niet
lekker, een onrijpe meloen ook niet, vandaar. Mocht u zich willen inschrijven op de
nieuwsbrief: onze fruitleverancier is Van Boekel AGF. Dat wordt gevraagd.
Voor de komende week staan conference peren, mandarijnen en handsinaasappels op het
menu.
Ouders gezocht voor kascontrole
De ouderraad zoekt twee ouders die bereid zijn om de kascontrole te doen. U kunt zich
opgeven bij Mayra Slootweg, mayraslootweg@gmail.com . Zij is de penningmeester van de
Ouderraad.
Interessant!
Onze collega’s van KinderServiceHotels (KSH) organiseren in samenwerking met
OnderwijsAdvies een thema-avond over verkeersopvoeding van baby’s tot 12 jarigen. Alle
ouders van De Zwaluw zijn daarvoor uitgenodigd. In onderstaande brief leest u meer over de
inhoud van de thema-avond en vindt u een link waarmee u kunt deelnemen. Warm
aanbevolen!

Beste ouders,
Graag nodigen wij u uit voor de online thema avond JONGleren in het verkeer op dinsdag 1
december van 20.00 uur tot maximaal 20.45 uur. Binnen KSH zijn we volop bezig met een
workshop verkeer op de maandagen. Deze online avond staat in het teken van VERKEER
en zal gaan over verkeersopvoeding van baby’s tot 12 jarigen. Naast de ouders van KSH
zullen ook de overige ouders van basisschool De Zwaluw aan deze avond mogen
deelnemen.
Welke beperkingen hebben jonge kinderen in het verkeer en wat kunt u als ouder doen om
ze zoveel mogelijk ervaring op te laten doen in een veilige situatie? Wat mag je als ouder
verwachten per leeftijd en wanneer zijn kinderen toe aan zelfstandige verkeersdeelname?
Tijdens deze bijeenkomst kijken we naar de rol van ouders in de verkeersopvoeding van
kinderen, kunt u uw kennis testen en krijgt u praktische informatie over verkeersopvoeding
en veilig vervoer van kinderen van 0 tot 12 jaar.
Via de link helemaal onderaan dit bericht kunt u deelnemen aan de online bijeenkomst via
Teams. U hoeft hiervoor niks te installeren. Deelnemen kan op allerlei devices, maar werkt
het best op een computer of laptop. Daarnaast werkt het videobellen via Teams het best
met oordopjes met ingebouwde microfoon of een headset met ingebouwde microfoon. Zorg
daarnaast dat uw camera op uw laptop/computer is ingeschakeld. Mochten er veel ouders
aanhaken kan er gevraagd worden om uw camera uit te zetten zodat de internetverbinding
optimaler wordt.
Graag tot dinsdag 1 december om 20.00 uur. De link zal 10 minuten van tevoren worden
opengezet zodat u alvast kunt deelnemen en we daadwerkelijk om 20.00 uur kunnen
starten. Klik hier voor deelname.
Reminders…
● Boeken lenen voor thuis in een aparte tas,
Alle leerlingen kunnen op woensdag en vrijdag uit onze bibliotheek 1 a 2 boeken lenen
om thuis te lezen. We zien dat er steeds meer kinderen zijn die dat graag willen doen,
maar die vergeten hun bibliotheektas mee te nemen voor de boeken. We willen echt
vasthouden aan die aparte tas, zodat er geen boeken tussen gymspullen,
lunchpakketten en fruit terecht komen.
● Aankopen via Sponsorkliks.
Weet U het nog? U kunt onze school sponsoren door via Sponsorkliks al uw online
aankopen te bestellen bij uw favoriete webshop. Op de homepage van onze website
staat links onderaan een link van Sponsorkliks. Wanneer u daarop klikt komt u op een
overzichtspagina waarop alle aangesloten webshops staan. Klik op uw favoriete
webshop en doe uw bestelling. De webshop keert een commissie uit per bestelling en
die wordt op onze school rekening gestort. Alles is AVG proof en we bouwen zo een
spaarpotje op waarmee we weer mooie dingen kunnen doen voor onze leerlingen!
● Voortgangsgesprekken in week 48
Vanaf maandag 23 november zijn er weer voortgangsgesprekken met de leerkracht van
uw kind(eren). U heeft daarvoor via Parro kunnen intekenen. Alle gesprekken worden
digitaal gevoerd.
Fijn weekend en blijf gezond!
Ingrid Poelstra

