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Corona update
Ik moet het afkloppen, maar het gaat op dit moment goed op De Zwaluw. Er zijn weinig
besmettingen en gezinnen die gedwongen thuis moeten blijven ivm Corona.
Alleen juf Linda, onze onderwijsassistent in groep 3/4, is al enige tijd thuis i.v.m. restklachten
na een Corona besmetting in de herfstvakantie. We missen haar erg, maar het gaat gelukkig
nu steeds beter met haar, dus we hopen dat ze er weer snel bij is!
Deze week is in de MR-vergadering het Corona noodplan besproken dat ik geschreven heb,
voor het geval dat er wel een uitbraak zou ontstaan. Uitgangspunt van het plan is, dat het
team er alles aan doet om zoveel als mogelijk fysiek (dus op school) les te blijven geven. We
geloven dat kinderen daar het meeste leren; van de leerkracht , maar ook van en met elkaar.
Ook voor ouders is het fijn om overdag de ruimte en de tijd te hebben om thuis te werken of
naar het werk te gaan. In het plan is een grote hoeveelheid situaties en mogelijke
oplossingen beschreven hoe we het uitvallen van teamleden kunnen oplossen. We hebben
gelukkig nog nooit een groep naar huis hoeven te sturen. Dat is te danken aan de inzet en
de flexibiliteit van het team. Verder wordt beschreven hoe we kinderen die thuis in
quarantaine zijn, worden begeleid.
Het plan is een werkdocument en wordt constant aan de actualiteit aangepast.
Wanneer door de regering besloten wordt om de scholen weer te sluiten, gaan wij uiteraard
ook dicht.We schakelen dan weer over op een vorm van thuisonderwijs zoals we dat tijdens
de lockdown ook hebben gedaan.

Ouderraad en Klassenouder in Corona tijd
Corona heeft een enorme impact op allerlei facetten van het (school-)leven.
Als ouders kunt u door de richtlijnen die wij moeten volgen veel minder “live” betrokken zijn
bij alle activiteiten op school. Voor de ouders die zich hebben opgegeven als klassenouders
betekent het, dat zij zich nauwelijks kunnen inzetten voor de groep van hun kinderen en de
leerkracht. Klassenouders zorgen bijvoorbeeld voor vervoer als er excursies buiten de
school zijn, ze vragen ouders die een groepje willen begeleiden bij een speurtocht in de
buurt, doen hand- en spandiensten voor de leerkracht, organiseren dat er een kaart wordt
gestuurd naar een zieke juf of een langdurig ziek klasgenootje, kopen uit naam van de klas
een cadeautje als de leerkracht jarig is enz. enz. En bijna alles valt nu weg, omdat we niet
op excursie mogen en ouders niet in de school mogen komen om te helpen.
De ouders van de ouderraad denken mee in de commissies die ieder schooljaar worden
samengesteld en waarin ouders en leerkrachten feesten organiseren zoals bijvoorbeeld
Sinterklaas, Kerst en Koningsdag. Maar ook voor hen geldt, dat ze op het moment bij de
uitvoering van die plannen niet in de school mogen komen meehelpen.
We hopen dat onze klassenouders en alle ouders van de ouderraad, als deze corona crisis
voorbij is, heel veel tijd voor de school kunnen vrijmaken, want dan beginnen we aan een
inhaalslag!
Pietengymnastiek
Dinsdag 1 december organiseert meester Martijn een hele dag pietengymnastiek in de
gymzaal. De hele zaal wordt op maandagavond al volgezet met een circuit vol uitdagende
en speelse activiteiten, zodat er op dinsdag geen tijd verloren gaat voor alle kleine en grote
Pieten! Om het nog echter te maken mogen alle leerlingen verkleed als Piet naar school
komen. Wel zaalsportschoenen voor de pietengym meenemen!
Schoolzuivel, fruit en groente dl 3.
Het zit nog niet in het systeem van alle ouders dat zuivel, fruit & groente wordt uitgedeeld op
dinsdag, woensdag en donderdag. Op maandag en vrijdag is het de bedoeling dat uw
kind van thuis drinken en fruit meeneemt.
Op de andere dagen (dus op dinsdag, woensdag en donderdag) graag een lege beker
meegeven. Die gebruiken we namelijk om melk, karnemelk of yoghurt in te schenken en
geven we dezelfde dag weer mee terug naar huis. Dat scheelt ons drie dagen per week de
afwas van een kleine 100 bekers.
Hier nog een keer de link om u in te schrijven op de nieuwsbrief van het schoolfruit zodat u
vooraf weet welk fruit er geleverd wordt door onze leverancier Van Boekel AGF
(www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief).
En net krijg ik binnen wat er komende week op het menu staat: een Elstar appeltje, een
mandarijn en komkommer.
Sponsorkliks
Er zijn blijkbaar al enkele ouders die via Sponsorkliks aankopen hebben gedaan, want ik zag
dat er al een bedrag aan commissie klaar staat om op de rekening van De Zwaluw gestort te
worden. Dit weekend zijn er i.v.m. Black Friday allerlei aanbiedingen bij de webwinkels. Het
zou super zijn als u eventuele aankopen dus via Sponsorkliks wilt doen!
Via de link in deze nieuwsbrief komt u meteen op de Black-Friday-pagina van Sponsorkliks

Klik op uw favoriete webshop en doe uw bestelling!
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?category=29&club=11416
Kerstmis 2020 op De Zwaluw
Ik treed in herhalingen, want ook Kerstmis zal dit jaar anders gaan als andere jaren. Geen
kerstactiviteiten na schooltijd zoals een kerstmusical en een kerstdiner, maar een uitgebreid
kerstontbijt op donderdag 17 december tijdens schooltijd. Hoe dat ontbijt er precies zal gaan
uitzien, wat ouders daarvoor evt. zouden kunnen meegeven, wat de dresscode is, daarover
wordt door de kerstcommissie (die uit ouders en leerkrachten bestaat) nog overlegd. Een
ding is zeker: het wordt lekker en gezellig!
De week voor de kerstvakantie, 14 t/m 18 december (voor groep 1 t/m 4 14 t/m 17
december!) zal in het teken van allerlei kerstactiviteiten staan.We houden u op de hoogte!
Reminders…
● Gratis webinar JONGleren in het verkeer.
Dinsdag 1 december: van 20.00 tot 20.45 uur: online ouderavond rond het thema
Verkeersopvoeding voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Georganiseerd door KSH in
samenwerking met OnderwijsAdvies.
Aanmelden via https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html
● Op de website plaatsen we foto’s van activiteiten en vindt u ook de agenda.
Ook het fotoalbum zijn we aan het bijwerken. Het album is beveiligd met een
wachtwoord. Dit wachtwoord vindt u in de jaarkalender die u gekregen heeft onder het
kopje communicatie met ouders.
Alvast fijn weekend en blijf gezond!
Ingrid Poelstra

