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Coronaversoepelingen
Vanaf 25 september gelden er minder corona maatregelen en komt er onder bepaalde
voorwaarden een einde aan de 1,5 meter samenleving. Op de persconferentie van 14
september maakte het demissionair kabinet dit bekend.
Voor het primair onderwijs vervallen hierdoor een aantal maatregelen. U ontvangt vandaag
via mail en via Parro wat de versoepelingen voor De Zwaluw betekenen. Leest u dat bericht
alstublieft goed door, want de wijzigingen gaan al a.s. maandag in!
Bericht van de MR
Hallo!
Mijn naam is Bart Doeswijk, vader van Jip en Ot (groep 4) en Bente (zij gaat vanaf dit jaar
naar SB- school De Dolfijn, dus niet meer naar De Zwaluw). Ik ben lid van de
medezeggenschapsraad (MR) op De Zwaluw en lid van de benoemingsadviescommissie
(BAC) voor de nieuwe directeur.
De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad.
In de MR kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van De Zwaluw. Er
zitten twee leraren en twee ouders in. Naast mij, is Resie Verbeek lid, moeder van Ella
(groep 2) en Tom (groep 5). De MR heeft een adviserende en soms een beslissende rol in
beleidszaken.
De MR is te bereiken via het mailadres: mr@dezwaluw.nl.
Elke mail die binnenkomt, zal als ingekomen stuk worden behandeld en besproken worden.
Schroom niet ons te mailen, of ons aan te spreken op het schoolplein!
De Benoemingsadviescommissie (BAC) heeft te maken met de zoektocht naar een goede
vervanger voor Ingrid. De BAC geeft advies aan het bestuur van Amstelwijs over de
sollicitanten die reageren (overigens moet ook de MR instemmen met de aanstelling van de
nieuwe directeur).

Het is lastig om vacatures te vullen voor scholen en schoolbesturen. Op dit moment zijn er
enkele reacties op de vacature binnengekomen. Hopelijk helpt het opgenomen filmpje om
meer mensen te interesseren in De Zwaluw. Dat blijft spannend en de toekomst zal leren
hoe dit gaat lopen.
Wanneer je vragen hebt over de MR of over de sollicitatieprocedure voor de nieuwe
directeur kun je natuurlijk contact met me opnemen via bart_doeswijk@hotmail.com of door
te bellen naar 06 2125 3619.
Groet
Bart
Nieuwe chromebooks
Gisteren kwamen ze: 65 nieuwe chromebooks in twee mooie, verrijdbare blauwe
laptopkarren! Aangeschaft van de subsidie die door de regering is vrijgemaakt om te
gebruiken om achterstanden door corona in de breedste zin van het woord weg te werken.
Door de lockdowns en quarantaine van kinderen zijn er vaak chromebooks uitgeleend,
teruggebracht en opnieuw uitgeleend. Daardoor waren er regelmatig te weinig chromebooks
beschikbaar. Ook zijn we door de afgelopen anderhalf jaar meer gebruik gaan maken van de
mogelijkheden. Er was daardoor echt behoefte aan een uitbreiding van het aantal
chromebooks.
Door deze aanschaf krijgen nu alle leerlingen van groep 5 t/m 8 de beschikking over een
eigen chromebook met hun naam erop. Ze zijn ook verantwoordelijk voor hun eigen device.
Zelf opbergen in de oplader, melden als er iets kapot gaat, geen grappen uithalen met
bijvoorbeeld toetsen verwisselen (erg irritant!) enz.
Het is overigens niet onze bedoeling dat de leerlingen de hele dag op hun chromebook gaan
werken. We denken dat leerlingen het meeste leren als de lesstof zo gevarieerd mogelijk
wordt aangeboden!
Ook voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 komen er meer chromebooks beschikbaar. we
vinden het echter nog niet noodzakelijk om deze kinderen een eigen device te geven.
Voorleeslessen van Conny
Maandag 27 september om 8.45 uur komt Connie Fransen van de Bibliotheek Amstelland in
groep 1/2 het nieuwe thema Dierentuin introduceren. Heel leuk voor de kinderen, want
Conny kan fantastisch voorlezen, maar betrekt de kinderen ook actief bij het verhaal.
Interactief voorlezen dus.
Op woensdag 29 september is groep 3/4 aan de beurt om 8.45 uur.
Zit uw kind in groep 1/2 of in groep 3/4? dan nodigen we u graag uit om bij de les van
Conny te zijn. Na afloop bent u van harte welkom om in de bibliotheek na te praten en
vragen te stellen aan Connie onder het genot van een kopje koffie.
Hoofdluiscontrole
Blijft u nog kammen? Afgelopen dinsdag zag het er goed uit, er waren nog wel enkele
kinderen met neten in het haar, maar geen levende luis. Donderdag 30 september worden
alle kinderen van De Zwaluw nogmaals gecontroleerd!

Fijn weekend allemaal!
Ingrid Poelstra

