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Nieuwe schrijfmethode: Pennenstreken
Reminders
Informatie schoolreisje groep 1 t/m 4 naar Oud Valkeveen!
Informatie schoolreisje groep 5 t/m 8 naar Duinrell

Schoolreisje op 15 september!
Het mag weer! Op 15 september gaan alle kinderen van De Zwaluw met de bus op “reis”!
Groep 1 t/m 4 gaat naar Oud Valkeveen en groep 5 t/m 8 naar Duinrell.
Onderaan dit Zwaluwnieuws leest u waar u als ouders rekening mee moet houden, wat er in
de tassen gestopt moet worden en hoe laat u verwacht wordt om uit te zwaaien en op te
halen!
De begeleidende ouders krijgen nog apart een mail met afspraken.
Verslag Leerlingenraad
De leerlingenraad is vorig schooljaar niet verder gekomen dan één vergadering na de
verkiezingen van de nieuwe raad. Toen kwam de 2e lockdown. We mochten daarna niet
meer de groepen mixen, en er kwam niets meer van de grond met de leerlingenraad
Dit schooljaar zijn we met de ‘oude’ samenstelling bij elkaar gekomen op 27 augustus om te
bespreken wat we gingen doen. Wilden de leerlingenraad-kinderen nog verder of niet?
Alle kinderen gaven aan nog een jaar in de leerlingenraad te willen zitten.
Dus dit schooljaar zijn er alleen verkiezingen in de groep 5(/6) van juf Kim
De verkiezingen worden georganiseerd door de leerlingenraad
Dat houdt in dat de zittende leden gaan uitleggen in groep 5/6 wat de leerlingenraad is en
doet, wat er van je verwacht wordt als je gekozen wordt en hoe de verkiezingen gaan.
Daarna worden de verkiezingen georganiseerd. De bedoeling is dat deze in de eerste week
van oktober worden gehouden.
Inloop met leesplezier!
Lezen en plezier in lezen vinden we op De Zwaluw heel belangrijk. We hebben inmiddels
een uitgebreide bibliotheek waar onze leerlingen steeds beter de weg vinden naar leuke
boeken. Het is ook een fijne ruimte om te lezen. Daarnaast is er in alle klassen een

leeshoek, wordt er elke dag minimaal een kwartier besteed aan lekker lezen en lezen de
leerkrachten (bijna) elke dag voor. Juist dat voorlezen is ook thuis heel belangrijk. Doordat
kinderen voorgelezen worden, leren zij dat lezen leuk is en wordt de woordenschat steeds
groter. Maar voorlezen is soms best lastig. Want wat is nou een goed boek? Hoe lees je dan
voor? En welke vragen kun je stellen om over een boek te praten?
Graag willen we u als ouder betrekken in dit leesproces en daarom hebben we onze
leesconsulent Connie Fransen van Bibliotheek Amstelland uitgenodigd voor een “lesje”
voorlezen. Juf Connie komt in groep 1/2 en in groep 3/4 voorlezen aan de kinderen en u
mag daar als ouder bij zijn! Samen met uw kind luistert u naar - en geniet u van - een boek
dat wordt voorgelezen. Na afloop is er de mogelijkheid om in onze bibliotheek met Connie
na te praten over (het belang van) voorlezen. Dit natuurlijk onder het genot van een kopje
thee of koffie en met inachtneming van de dan geldende coronaregels.
Op maandag 27 september bent u van harte welkom in groep 1-2 van 8.45 - 9.45 uur.
De ouders van groep 3-4 mogen woensdag 29 september van 8.45 - 9.45 uur aanschuiven
in de klas. Komt u ook naar ons “plezier in lezen” uurtje?
Nieuwe schrijfmethode: Pennenstreken
In dit Zwaluwnieuws meer achtergrondinformatie over de methode Pennenstreken en
waarom we gekozen hebben voor deze methode.
Vorig schooljaar liepen we met ons schrijfonderwijs tegen een aantal punten aan. Onder
andere:
- de methode die we hadden bood geen instructiemogelijkheden in het online
onderwijs;
- veel van onze kinderen die later waren ingestroomd, hadden op hun vorige school
blokschrift aangeleerd gekregen en onze methode bood daar geen oplossing voor.
- we merkten dat door het online onderwijs, “handschriftontwikkeling een
ondergeschoven kindje dreigde te worden en kinderen veelal de leesletters gingen
na tekenen”.
Daarnaast zien we in de huidige tijd en in het straatbeeld het verbonden schrift steeds meer
verdwijnen. Op de computer kom je blokletters tegen, in winkels, in boeken en tijdschriften
etc.
De kinderen linken blokletters daarom veel meer aan de letters die ze lezen. Het blokschrift
moet natuurlijk wel gestructureerd aangeleerd worden zodat kinderen ook met blokschrift
leesbaar en vloeiend leren schrijven.
Bij Pennenstreken vonden we een aanpak die wij belangrijk vinden binnen het
schrijfonderwijs. Voordeel van deze methode is, dat alle schrijflessen zowel als blokschrift
als verbonden schrift kunnen worden aangeboden. Dat maakt een passend aanbod mogelijk
voor alle kinderen, ook voor degenen die in de afgelopen jaren “verbonden” hebben leren
schrijven. Voor de toekomst kiezen we op De Zwaluw voor blokschrift.
Er wordt niet zomaar in alle klassen overgestapt naar het blokschrift, het wordt stapsgewijs
ingevoerd. Groep 3 en 4 stappen direct over. Aan deze groepen wordt het blokschrift als de
schrijfletter aangeboden.
In de groepen 5 t/m 8 is gekeken welke kinderen blokschrift en welke kinderen verbonden
schrijven. De kinderen gaan hiermee gewoon verder en gebruiken daarbij de methode
Pennenstreken, tenzij wij het noodzakelijk vinden dat een kind overstapt. De instructie die de
leerkracht geeft, geldt voor beide handschriften. In een les kunnen dus alle kinderen bediend
worden.

Mocht u nog vragen hebben laat dit gerust even weten. Bij Nathalie (groep 3/4 ) kunt u
terecht met uw vragen.
Reminders
Denkt u er nog even aan om uw privacy-voorkeuren aan te passen in Parro? Dat gaat als
volgt:
- tik op Privacy-voorkeuren.
- geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het
kind.
- de voorkeuren die u heeft ingesteld worden automatisch overgenomen in ons
administratiesysteem Parnassys.
- u kunt t/m 15 september uw privacy-voorkeuren aangeven of aanpassen.
Halverwege het schooljaar wordt opnieuw aan alle ouders de mogelijkheid om uw
voorkeuren aan te passen expliciet aangeboden.
- u kunt alleen nog dit weekend foto’s halen uit mijn album op de website van De
Zwaluw.

Informatie schoolreisje groep 1 t/m 4 - Naar Oud Valkeveen!
We vertrekken woensdag 15 september om 9.00 uur en we verwachten rond 16.00 uur
weer terug op school te zijn. De kinderen worden ‘s morgens stipt op de normale tijd op
school verwacht.
Hier alvast de benodigde informatie:
1. Geef uw kind het normale lunchpakket en de fruithap mee, aangevuld met voldoende
extra drinken en - voor deze ene keer! - koeken (bijvoorbeeld Sultana) en fruit, want het is
best een lange dag. GEEN SNOEP! Allergieën of andere bijzonderheden graag tijdig
doorgeven aan de schoolleiding.
2. Zorg ervoor dat het eten en drinken in een makkelijk te dragen rugtas zit en vermeld de
naam van uw kind op het eten en drinken.
3. Geef kinderen die soms last hebben van ongelukjes een setje extra (onder)kleding mee
in een plastic tas met naam erop.
4. Smeer uw kind 's ochtends in met zonnebrandcrème, ook bij niet al te zonnig weer. Bij
regen graag regenkleding mee.
5. Op school krijgen de kinderen het groene Zwaluw T-shirt aan. Zorg verder voor kleding
die tegen een stootje kan. Zonder capuchon, koordjes en haken/ogen waaraan men kan
blijven hangen.
6. Geen geld, mobieltje of andere apparaten mee.
7. In geval van calamiteiten thuis, kunt u Ingrid Poelstra op school bereiken: 0297-582612
8. We proberen rond 16.00 uur weer bij De Zwaluw te arriveren. Mocht dit niet lukken, dan
worden de wachtende ouders geïnformeerd.

Informatie schoolreisje groep 5 t/m 8 - Naar Duinrell!
We vertrekken woensdag 15 september om 9.00 uur en we verwachten rond 17.00 uur
weer terug op school te zijn. De kinderen worden ‘s morgens stipt op de normale tijd op
school verwacht.
Hier alvast de benodigde informatie:

1. Geef uw kind het normale lunchpakket en de fruithap mee, aangevuld met voldoende
extra drinken en - voor deze ene keer! - koeken (bijvoorbeeld Sultana) en fruit, want het is
best een lange dag. GEEN SNOEP! Allergieën of andere bijzonderheden graag tijdig
doorgeven aan schoolleiding.
2. Zorg ervoor dat het eten en drinken in een makkelijk te dragen rugtas zit en vermeld de
naam van uw kind op het eten en drinken.
3. Geef kinderen die graag in de waterattractie gaan een setje extra (onder)kleding mee in
een plastic tas met naam erop.
4. Smeer uw kind 's ochtends in met zonnebrand, ook bij niet al te zonnig weer. Bij regen
graag regenkleding mee.
5. Op school krijgen de kinderen het groene Zwaluw T-shirt aan. Zorg verder voor kleding
die tegen een stootje kan. Zonder capuchon, koordjes en haken/ogen waaraan men kan
blijven hangen.
6. Geen geld, mobieltje of andere apparaten mee.
7. In de bus is een mondkapje (zelf meenemen!) verplicht boven de 12 jaar. Dus ook
kinderen die 12 jaar zijn!
8. In geval van calamiteiten thuis, kunt u Ingrid Poelstra op school bereiken: 0297-582612
9. We proberen rond 17.00 uur weer bij De Zwaluw te arriveren. Mocht dit niet lukken, dan
worden de wachtende ouders geïnformeerd.
Wij wensen alle kinderen van De Zwaluw een heel leuke dag toe met mooi weer zowel in
Oud Valkeveen als in Duinrell!
Met vriendelijke groet, de schoolreiscommissie
Fijn weekend allemaal!
Ingrid Poelstra

