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

Het wordt weer herfst!
Bericht van de MR en de BAC
Kinderboekenweek: Worden wat je wil!
12 oktober Afrikadag
Reminder: morgen komt de schoolfotograaf!

Het wordt weer herfst!
Mooie dagen, met ‘s middags bijna zomerse temperaturen, worden afgewisseld met dagen
waarbij de regen tegen de ramen klettert, op het schoolplein diepe plassen liggen en het
sportveld meer op een moeras lijkt… Perfect weer om natte en vieze schoenen te krijgen!
Net als andere jaren willen we u vragen om uw kind sloffen, dikke huissokken of slippers
waar je sokken in kunt dragen mee te geven, zodat ze geen ijskoude voeten krijgen door
hun natte sokken. Bovendien willen we graag de vloeren schoon houden, want we merken
dat met de natte, modderige en/of zandschoenen heel veel “bagger” binnengelopen wordt.
Daar valt voor René en Mahoud niet tegenaan te stofzuigen en te dweilen!
En het heeft ook iets knus; allemaal je pantoffels aan en luisteren naar de juf die voorleest.
Bericht van de MR en de BAC
In de MR vergadering van 04-10-2021 zijn de volgende punten besproken:
●
●
●
●

update van de GMR van Amstelwijs
update van de BAC (BenoemingsAdviesCommissie)
sociale veiligheid (pesten) op De Zwaluw
besteding NPO- (NationaalPlanOnderwijs) gelden (om eventuele coronaachterstanden weg te werken)
● Schoolgids (de officiële inspectie-versie, die ook op de website geplaatst wordt)
De MR is te bereiken voor vragen, opmerkingen en input op: mr@dezwaluw.nl.
De notulen zijn openbaar en op te vragen bij de MR.
BAC (BenoemingsAdvies Commissie) voor een nieuwe directeur:
Alles wat besproken wordt in de BAC is strikt vertrouwelijk. Inhoudelijk worden hier dus ook
geen uitspraken over gedaan. Wel kan ik in algemene zin melden dat de termijn om op de
vacature te reageren, verstreken is. De volgende stap die nu gedaan wordt, is dat binnen de
BAC besproken zal worden welke sollicitanten uitgenodigd worden voor een gesprek.

Voor vragen en opmerkingen over de MR en de BAC kun je mij bereiken op 06 2125 3619
en bart_doeswijk@hotmail.com.
Bart Doeswijk
Kinderboekenweek: Worden wat je wil!
In groep 1 t/m 4 is Connie (leesconsulent van Bibliotheek Amstelland) op bezoek geweest
want het is Kinderboekenweek!. Connie heeft in iedere groep een paar boeken
geïntroduceerd. In groep 3/4 maakten de leerlingen n.a.v. het boek “Jij bent de held;
Jungleavontuur” zelf ook een verhaal. Daarbij moesten zij een aantal vragen beantwoorden.
Alle antwoorden samen vormden een nieuw verhaal. Leuk!
Ook in de andere groepen staan de komende week leesactiviteiten centraal. Kinderen lezen
samen met een maatje, mogen op een ander moment kiezen bij welke leerkracht zij
voorgelezen willen worden en natuurlijk is er op woensdag 13-10 van 11.45 tot 12.15 uur de
kleedjesmarkt! Dan mogen de kinderen boeken, die zij zelf niet meer lezen, verkopen voor €
0,50, -. U bent als ouders welkom om een kijkje te komen nemen. Bij mooi weer buiten op
het plein en bij slecht weer in de lokalen zodat er op de gangen voldoende doorloopruimte
blijft. Tijdens de kinderboekenweek staan de biebouders weer met een mooie tafel vol
prachtige nieuwe kinderboeken in de aula. U bent van harte welkom om op vrijdag 8 oktober,
maandag 11 oktober en vrijdag 15 oktober tussen 8.30 en 8.45 uur evt. een boek te kopen.
Er moet wel contant betaald worden! Op woensdag 13 oktober is de boekenkraam ook open
tijdens de kleedjesmarkt.
Over de activiteiten in de kinderboekenweek heeft u eerder een bericht via Parro gehad.
12 oktober: Afrikadag
Het wordt druk de komende week! Dinsdag 12 oktober sluiten we het eerste thema af met
een Afrikadag. De hele school gaat aan het werk met de artiesten van Jambo Afrika. Er
worden workshops gegeven in Afrikaanse dans, djembe en rap.
De dag start met een gezamenlijke opening (ongeveer 10 minuten) om 10 uur. Daarna
starten de workshops. Alle kinderen lunchen die dag op school. Wilt u ze daarom een
lunchpakket meegeven en drinken? Van 13.15 tot 14.15 uur zijn de presentaties waarvoor u
van harte wordt uitgenodigd. Als het weer het toelaat doen we dat buiten, anders in de
gymzaal in het Dorpshuis. Daarna gaan de kinderen met de leerkracht mee naar hun eigen
klas, want de school gaat gewoon om 15.15 uur uit.

Fijn weekend allemaal!
Ingrid Poelstra

