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Start nieuw thema
Het thema Gouden Eeuw is afgerond. A.s. maandag starten we met het thema Bouwen. De
groepen starten met een challenge, waarin de kinderen in kleine groepen aan de slag gaan.
Door de ouderraad zal de thematafel weer worden aangepast aan het nieuwe thema. Er
wordt nog nagedacht over een gezamenlijke afsluiting van het thema.
Veilig voelen op school
Momenteel bereiken mij van diverse kanten signalen dat niet alle kinderen zich veilig voelen
op school. Kinderen vertellen dat zij worden gepest of dat zij zich er niet bij voelen horen,
soms wordt een groep kinderen gepest en vertellen zij dit thuis aan hun ouders. In sommige
gevallen wil een kind hierdoor niet meer naar school. Als team zijn wij geschrokken van deze
signalen, want wij willen natuurlijk dat elk kind zich veilig voelt op school en met plezier naar
school gaat. Als door het team wordt gezien dat kinderen worden gepest of buitengesloten,
wordt dit besproken met de betrokken kinderen. Afhankelijk van de ernst van de situatie
worden ouders hierover geïnformeerd. Kinderen zijn zich niet altijd bewust van de impact
van hun gedrag op de ander. Hier wordt aandacht aan geschonken in de groep tijdens de
Kanjertrainingen. Wilt u hier thuis ook alert op zijn en aandacht aan schenken?
In een enkel geval zijn de signalen niet zo duidelijk dat de leerkracht dit opmerkt of vindt het
pesten buiten schooltijd plaats. Hierdoor kan het pesten in stand blijven en wordt het kind
nog ongelukkiger. Als uw kind thuis komt met verhalen waar u zich zorgen over maakt, is het
belangrijk dat deze zorgen met de leerkracht worden gedeeld. De leerkracht kan dan in
gesprek gaan met het kind en de betrokkenen. Mocht dit niet voldoende effect hebben, dan
kan de leerkracht ondersteund worden door Bianca, onze gedragsspecialist, of door mij.
Veel kinderen krijgen (in meerdere of mindere mate) mee dat er oorlog is in de Oekraïne.
Hier wordt in de groep, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de vragen die zij
hierover stellen, aandacht aan besteed.

En gelukkig komt het niet veel voor, maar ten overvloede: messen en andere spullen
waarmee kinderen een ander pijn kunnen doen, horen niet op een school en worden dan
ook niet getolereerd. Indien er toch iets dergelijks wordt meegenomen, wordt hierover altijd
contact met de ouders opgenomen.
Corona
Nu vrijwel alle maatregelen rondom corona zijn losgelaten door de overheid, hebben we
steeds meer het gevoel dat corona verleden tijd is. Helaas zijn er in de groepen 6/7 en 7/8
toch een aantal coronabesmettingen. Als een kind positief is getest horen wij dit graag en
krijgt u van de GGD instructies hoe lang het kind in quarantaine moet. Zelftesten worden nog
wel meegegeven, maar tot 8 weken na de besmetting blijkt er niet te hoeven getest, omdat
het kind nog positief kan testen.
De leerkrachten proberen naast de les in de klas ook online onderwijs te geven aan de
kinderen die thuis zitten met corona, maar dit kost hen veel extra tijd en energie. De
kinderen die thuis zitten kunnen deelnemen aan de klassikale instructie, maar zullen verder
voornamelijk zelfstandig aan het werk moeten. Ik reken op uw begrip hiervoor.
Ouders in de school
Op verzoek van velen: de school gaat weer een beetje open voor ouders! Hier zijn wij enorm
blij mee en u waarschijnlijk ook. Zoals al eerder aangegeven, zijn de kinderen zelfstandig
geworden in de tijd dat u niet mee de school in mocht en is er meer rust bij de start van de
schooldag. Dit willen wij graag behouden. Wij vinden het echter ook belangrijk dat ouders
zich hier welkom voelen, dat u zich betrokken voelt bij de school en dat er korte lijnen zijn
tussen school en ouders. Na overleg met het team, hebben we het volgende besloten:
- Op woensdag en vrijdag mogen de ouders van de kinderen in groep 1 t/m 4
mee de school in. U kunt even met uw kind mee de klas in om te bekijken waar uw
kind mee bezig is, maar het is niet de bedoeling dat u de leerkrachten vragen stelt of
mededelingen doet. Deze kunt u via een briefje of mail aan de leerkracht stellen. Als
de bel gaat, gaan alle ouders de klas en school uit, zodat de leerkracht direct kan
beginnen met de les.
- De kinderen van groep 5 t/m 8 komen zelfstandig de school in. De leerkrachten
besteden even aandacht aan elk kind dat binnenkomt.
- Bianca en ik hebben tot de zomervakantie een aantal momenten geprikt waar u van
harte welkom bent om een kop koffie of thee te komen drinken en een praatje te
maken met ons. U bent op maandag 4 april van 8.45 tot 9.45 uur harte welkom in de
school.
- Er is al gesproken over het organiseren van het Zwaluwdiner. Nieuwe ouders en ik
zijn heel nieuwsgierig wat dit nou toch is, wel is ons duidelijk dat ouders en team
elkaar graag ontmoeten! We gaan een datum prikken om dit te organiseren en
komen binnenkort met een datum.
Nieuws uit de leerlingenraad
De leerlingenraad is enthousiast aan de slag en zit vol leuke ideeën:
- De kinderen willen een actie houden om geld op te halen voor Oekraïne. Zij denken
nog na wat zij willen organiseren.

-

-

Er staat een wieltjesdag gepland voor de laatste vrijdag van de maand (25 maart).
Alle kinderen mogen iets meenemen om op wielen buiten te spelen. Denk aan
schoenen met wielen, step, fiets, maar het moet wel door het kind in beweging
worden gebracht (dus geen motorisch speelgoed). Bescherming bij gebruik van
kleine wieltjes is verplicht! Als het een succes is, wordt er vaker een wieltjesdag
georganiseerd.
De kinderen zijn een plan aan het maken voor een ander soort schoolplein en gaan
mij dit voorleggen.
De kinderen hebben aangegeven dat zij graag houten bakken willen bij de kapstok
waar zij hun tas in kwijt kunnen, omdat zij niet alles aan het haakje bij de kapstok
kwijt kunnen. Dit plan wordt verder uitgewerkt en bekeken of en hoe we dit kunnen
realiseren.

Nieuws uit de MR
Maandag 28 februari was er een MR vergadering. Het was de eerste waar onze nieuwe
directeur Karine als gast bij aanwezig was.
Beknopt verslag:

● Korte kennismaking met Karine en bespreken van onze verwach ngen.
● Discussie over het beleid rond "Scherm jd"in de klas. Hier is geen huidig beleid
over en hier zal over nagedacht worden en op teruggekomen.
● Ven la e: het corona protocol vraagt nog al jd goed te ven leren op school. Dit
betekend hogere stookkosten en kou in de klas. Karine is in gesprek met zowel de
gemeente als Amstelwijs om hier een betere oplossing voor te zoeken.
● Informa e van de GMR is ter kennisgeving aangenomen.
● Schooljaarplan (door Ingrid geschreven en al door de MR goedgekeurd) is met
Karine besproken waarbij input voor het volgende jaar gegeven is.
MR vergaderingen zijn openbaar voor alle ouders van de Zwaluw, en deze keer was er een
ouder aanwezig om mee te luisteren en mee te praten daar waar nodig.
De volgende MR vergadering is maandag 9 mei, om 19.00 op school. Iedereen is van harte
welkom. Je kunt ook je onderwerpen mailen aan MR@dezwaluw.nl.
Wil je een onderwerp persoonlijk met mij aankaarten, dat kan ook:
bart_doeswijk@hotmail.com of 06 2125 3619.
Met grote groet, namens de MR
Bart Doeswijk

Oproep ouderlid GMR
Naast een MR (medezeggenschapsraad) die elke school heeft, bestaat er ook een GMR
(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) waarvoor een ouderlid wordt gezocht:
Oproep ouderlid GMR
De GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) is het medezeggenschapsorgaan op
bovenschools niveau. In de GMR zi en een personeelslid en een ouder van elf scholen van
Amstelwijs, dus in totaal zijn er 22 deelnemers. De GMR hee advies- en instemmingsrechten met
betrekking tot het bestuursbeleid. Dit is met name een formele rol. De directeur-bestuurder woont
een gedeelte van elke GMR vergadering bij, om het bestuursbeleid toe te lichten.
De afgelopen jaren vertegenwoordigt Ingrid van Blaaderen (leerkracht groep 1/2) het personeel van
De Zwaluw als PGMR lid en verschillende ouders hebben de rol van OGMR lid op zich genomen. Nu is
de plek voor OGMR lid al een jd vrij en zijn wij nog zoekende naar een ouder die deze plek wilt
vervullen.
Tijdens de vergaderingen gaat het onder andere over de Amstelwijs begro ng, verdeling van gelden,
func ebouwwerk en andere bovenschoolse zaken.
Wat wordt er van een GMR (ouder)lid verwacht?
Voor de ouders in de GMR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk deskundig zijn op het gebied van
onderwijs. Zij nemen hun eigen exper se mee. Verder wordt van de GMR-leden verwacht de
vergaderstukken te bestuderen en aanwezig zijn op de vergaderingen.
Hoe vaak komt de GMR bij elkaar?
De GMR komt in een schooljaar zeven keer bijeen. De vergaderingen vinden op maandagavond
plaats vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur op de Kalkbranderij 2 in Amstelveen, of wanneer het moet
online.
Interesse?
Neem contact op met Ingrid van Blaaderen via email: ingrid.b@dezwaluw.nl

Beweegbus
Morgenmiddag 11 maart komt van 15.15 tot 16.15 uur de Beweegbus naar het schoolplein
van onze school! De Beweegbus is een initiatief van Amstelveen Sport en zit vol met
uitdagend sport- en spelmateriaal waarmee kinderen lekker kunnen buitenspelen.
Deelname is gratis en het is morgen mooi weer, dus ik hoop dat veel kinderen van onze
school een kijkje gaan nemen en lekker gaan buitenspelen.

Alvast fijn weekend en hartelijke groet,
Karine Emons

