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In dit Zwaluwnieuws leest u over:
●
●
●

8 november: het “Zwaluwfamilie”diner
Bijdrage Tussenschoolse opvang (TSO)
Gratis schoolzuivel, schoolfruit en schoolgroente.

8 november: Het “Zwaluwfamilie”diner
Maandag 8 november organiseert het team van De Zwaluw voor alle ouders het
“Zwaluwfamilie”diner, een avond waarop elkaar (beter) leren kennen centraal zal staan.
Door de oplopende besmettingen en de persconferentie a.s. dinsdag houden we ons hart
vast of deze avond door zal mogen gaan, maar we blijven optimistisch en zijn bezig om het
wel te organiseren! Om een inschatting te maken van alle benodigdheden (denk aan
serviesgoed, bestek, glazen, maar ook aan de boodschappenlijsten en de benodigde
hulptroepen) willen we u vragen om zich in te schrijven als u graag zou willen komen.
U heeft daarover een Parro bericht ontvangen.
Volgende week hoort u dan na de persconferentie of het - wellicht in aangepaste vorm door kan gaan en worden verdere bijzonderheden met u gedeeld!
Bijdrage TSO
Vandaag heeft u via Schoolkassa de uitnodiging ontvangen om de TSO-bijdrage te betalen.
De bijdrage is vastgesteld op € 110,- voor de maanden september t/m juni. U kunt de
bijdrage in één keer of in meerdere keren betalen.
Als u tegelijk voor meerdere kinderen in een keer wilt betalen, voeg het bedrag voor het/de
andere kinderen in bij de donaties.
Als u boven het gevraagde bedrag een donatie wilt doen, is die van harte welkom voor extra
speelmateriaal.
Wilt u contant betalen, dan kan dat. Doe het bedrag dan, liefst gepast, in een envelop en
geef het aan de directeur Ingrid of de administratief medewerker Barbara (aanwezig op
donderdag). Via mail ontvangt u een ontvangstbevestiging.
Wilt u niet via Schoolkassa betalen maar het bedrag zelf overschrijven, dan kan dit naar:
De overblijf Zwaluw
NL94 INGB 00045804 14
onder vermelding van naam en groep van uw kind(eren)
Als u de bijdrage al heeft betaald, dan ontvangt u nu geen uitnodiging om te betalen vanuit
Schoolkassa.
Ontvangt u wel een uitnodiging om te betalen en uw kind blijft niet over, laat dit dan a.u.b.
weten aan Barbara (barbara.l@dezwaluw.nl).

Als u niet meteen betaalt of de betaling in termijnen in gang zet, ontvangt u automatisch na
enige tijd een herinnering om alsnog te betalen. De herinneringen ontvang u afwisselend via
mail en via Parro.
Gratis schoolzuivel, schoolfruit en schoolgroente
Opnieuw mogen wij dit schooljaar gebruik maken van gratis schoolzuivel en gratis fruit en
groente voor alle kinderen van De Zwaluw.
De schoolzuivel bestaat uit melk of karnemelk of yoghurt.
Het aanbod van schoolfruit en schoolgroente is heel gevarieerd. Door uzelf te abonneren op
de nieuwsbrief (klik daarvoor hier) kunt u wekelijks zien welk fruit of welke groente er
geleverd gaat worden.
Hoe ging het ook alweer?
Zowel zuivel, als fruit en groente gaan we op dinsdag, woensdag en donderdag uitdelen.
Dat betekent dat u alleen op maandag en vrijdag zelf nog drinken en fruit moet meegeven.
Voor de schoolzuivel nemen de kinderen allemaal dagelijks een lege, stevige beker mee.
Daarin wordt de melk, de karnemelk of de yoghurt geschonken. De beker gaat weer
gebruikt in de tas mee terug naar huis. en komt de volgende dag weer schoon mee naar
school.
Wanneer begint het?
De levering van schoolzuivel begint volgende week. Eenmalig is er dan op donderdag 4
en vrijdag 5 november melk voor alle kinderen. Vanaf dinsdag 9 november wordt er
iedere dinsdag, woensdag en donderdag melk, karnemelk of yoghurt uitgedeeld.
De levering van groente en fruit start op dinsdag 16 november.
Is het verplicht om mee te doen aan dit aanbod?
Nee, wanneer u liever wilt dat uw kind water drinkt of u wilt zelf fruit meegeven, dan mag dat
natuurlijk. Het is een vrijblijvend aanbod en er zijn ook geen kosten of verplichtingen aan
verbonden.
Fijn weekend allemaal!
Ingrid Poelstra

