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In dit Zwaluwnieuws leest u over:
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De start van de nieuwe directeur van De Zwaluw
Een nieuw mailadres voor de directie
Stand van zaken omtrent corona
Studiemiddag 28 januari 2022, de kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij

De start van de nieuwe directeur van De Zwaluw
Na de kerstvakantie ben ik gestart als nieuwe directeur van De Zwaluw en heb ik het stokje
overgenomen van Ingrid Poelstra. De zaterdag ervoor werd ik geconfronteerd met twee
corona besmettingen onder de leerkrachten, dus ik kon meteen aan de slag om vervanging
te organiseren. Gelukkig staat hier een fantastisch team en heb ik met hun hulp en inzet
ervoor kunnen zorgen dat alle kinderen na drie weken kerstvakantie naar school konden
komen.
Op mijn eerste schooldag werd ik ontvangen met een taart, een prachtig boeket en een
welkomstkaart namens alle ouders om mij succes te wensen. Hartelijk dank voor deze
warme ontvangst! Ik ben met veel enthousiasme gestart en zie heel veel moois op De
Zwaluw. Met het team, de kinderen en ouders wil ik al het moois wat er is koesteren en
samen verder uitbouwen. Samen met het team zie ik de toekomst vol vertrouwen tegemoet.
Zoals u zult begrijpen kost het tijd om je weg te vinden in een nieuwe baan. Inmiddels kan ik
de meeste lichtknopjes vinden in de school, ontdek ik hoe Parnassys en Parro werkt en krijg
ik zicht op hoe het onderwijs op De Zwaluw is georganiseerd. Tevens leer ik ook de
leerlingen een beetje kennen. In groep 1/2 werd door de leerlingen aan mij gevraagd of ik
‘de baas-juf’ ben, een eretitel.
Er is vanochtend een filmpje gemaakt waarin twee leerlingen van de school bij mij een
interview afnemen. De kinderen hebben mij de meest uiteenlopende vragen gesteld en
naast dat zij mij heel professioneel op mijn gemak hebben gesteld, hebben we ook veel
plezier gehad. Het resultaat krijgen wij binnenkort te zien. Dit wordt met u gedeeld, zodat u
een indruk krijgt van wie ik ben.
Heel graag wil ik u als ouders ontmoeten om nader kennis te maken, maar dat zal helaas
moeten wachten. Mocht u echter een vraag hebben voor mij, dan nodig ik u uit om mij te
mailen of te vragen telefonisch een (online) afspraak te maken.
Een nieuw mailadres voor de directie
Het mailadres kids@dezwaluw.nl gaat vervallen. Karine en Bianca gaan als directie
gezamenlijk gebruik maken van het nieuwe mailadres directie@dezwaluw.nl

Karine is aanwezig van maandag t/m donderdag, Bianca is maandag en vrijdag aanwezig.
Mocht u een vraag aan één van hen willen stellen, mail dan gerust naar het nieuwe
mailadres.
Stand van zaken rondom corona
Het aantal corona-besmettingen neemt ook op De Zwaluw toe. Tot nu toe hebben we geen
groepen naar huis hoeven te sturen i.v.m te veel besmettingen en dat willen we natuurlijk
graag zo houden. Ik doe daarom aan u allemaal het dringende verzoek om bij klachten uw
kind te laten testen en in afwachting van de uitslag thuis te houden. Als een leerling positief
test op een zelftest, wil ik u vragen de leerkracht hierover te informeren. Broertjes en zusjes
van een leerling die positief test, moeten ook thuis worden gehouden totdat er duidelijkheid
is over de test bij de GGD. Als er meerdere besmettingen in één groep zijn, neem ik hierover
contact op met de GGD. De GGD beslist of er een groep naar huis moet worden gestuurd
om in quarantaine te gaan. Als dit het geval is, wordt u hier direct over geïnformeerd.
Wij blijven erop toezien dat de kinderen regelmatig hun handen wassen, dat er papieren
handdoekjes gebruikt worden en dat er steeds ramen open staan, ook al is het daardoor
soms echt koud op school. Zorgt u voor een extra trui die op school mag blijven?
Tot nader order organiseren we geen activiteiten waar veel ouders bij betrokken zijn. Ouders
mogen nog steeds niet de school in, ook niet om even een tas te dragen of iets op te halen.
Als u boeken e.d. op moet halen voor thuisonderwijs, zal de leerkracht hier met u afspraken
over maken en ervoor zorgen dat u de spullen aan de deur in ontvangst kunt nemen. De
leerkrachten maken afspraken met u of uw kind een thuiswerk pakket mee krijgt of dat de
leerling online aansluit bij de klas. De keuze hiervoor ligt bij de leerkracht. Het lukt hen niet
altijd om tegelijkertijd fysiek en online les te geven. Ik reken op uw begrip hiervoor.
Zelf letten we op de 1,5 meter afstand tussen volwassenen, geven we geen handen, maar
ellebogen, testen we onszelf regelmatig met een zelftest en proberen we er met z’n allen de
moed in te houden.
Studiemiddag 28 januari 2022
Op vrijdagmiddag 28 januari staat een studiemiddag voor het personeel gepland. Alle
leerlingen zijn om 12:00 uur vrij. Als uw kind naar de opvang gaat, moet u dit zelf met de
opvang regelen.
Fijn weekend en blijf gezond allemaal!
Karine Emons

