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Inschrijving avondvierdaagse
Dringend verzoek: rustig rijden op het terrein van de kerk
Vanuit de Ouderraad: ouderbijdrage en schoolfonds
Onderwijs en opvang onder één dak
Afsluiting thema bouwen
Vanaf volgende week geen schoolmelk meer, schoolfruit …
Nieuws uit de bibliotheek

Inschrijving avondvierdaagse mei 2022
De avondvierdaagse wordt dit jaar gehouden op 16,17,18 en 19 mei in Ouderkerk aan de
Amstel. Pauline Spaargaren (moeder van Jill Fontijn in groep 6/7) en Wim Baas (vader van
Louise in groep 5/6) organiseren dit. De kinderen van 4 t/m 8 jaar lopen maximaal 5 km per
avond; de kinderen van 9 jaar en ouder mogen maximaal 10 km per avond lopen (5 km mag
dus ook). Meer informatie is te vinden op https://www.wandelookmee.nl/inschrijven Groep 8
loopt dit jaar niet mee, omdat zij deze week op kamp zijn.
Alle kinderen van groep 3 t/m 7 hebben afgelopen maandag een inschrijfformulier
meegekregen. Deze vindt u ook onderaan dit Zwaluwnieuws. Op 11 en 12 april kan er
worden ingeschreven in de aula bij Pauline Spaargaren (11 april aanwezig) en Ada
Olsthoorn (12 april aanwezig). Bart Doeswijk (MR) zal op beide dagen ook aanwezig zijn.
Dringend verzoek: rustig rijden op het terrein van de kerk
Onlangs is het terrein rondom de kerk opgeknapt en opnieuw geasfalteerd. Het kerkplein
mag door ouders van onze school worden gebruikt voor het halen en brengen van de
kinderen van en naar school. We zijn als school blij met deze extra parkeergelegenheid. Wel
vraagt het kerkbestuur of er rustig kan worden gereden op het kerkplein, zodat het terrein
gedurende langere tijd in optimale staat blijft. Ik reken op uw medewerking.
Vanuit de Ouderraad: ouderbijdrage en schoolfonds 2021-2022
Ieder schooljaar worden er diverse activiteiten verzorgd door de ouderraad, zoals het
sinterklaasfeest. Deze activiteiten worden betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage en het
schoolfonds, omdat het geld dat scholen vanuit de overheid krijgen niet toereikend is om
deze extra activiteiten te kunnen realiseren. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 60 per
kind. U bent niet verplicht de vrijwillige ouderbijdrage te betalen, maar zonder deze
ouderbijdrage zijn extra activiteiten op school niet mogelijk.

Om het u gemakkelijk te maken, ontvangt u van ons per kind een betaalverzoek vanuit
Schoolkassa.
Het schoolfonds is opgericht om als school meer financiële middelen te hebben om de
kwaliteit van de leermiddelen op peil te houden. Dit jaar wordt hier geen bijdrage voor
gevraagd. Mocht u toch een bijdrage willen leveren aan het schoolfonds, dan kunt u een
donatie bovenop het gevraagde bedrag geven. Via Schoolkassa kunt u deze donatie
toevoegen.
De uitnodiging, om de vrijwillige ouderbijdrage met Schoolkassa te betalen, ontvangt u zo
spoedig mogelijk vanuit de administratie van De Zwaluw. In die uitnodiging vindt u meer
informatie over de manier van betalen.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Mayra Slootweg (penningmeester van
de ouderraad) of met Karine Emons (directeur van De Zwaluw).
Onderwijs en opvang onder één dak
Vorige week heeft u het bericht van mij ontvangen dat de KSH (de buitenschoolse opvang in
De Zwaluw) per 1 juni 2022 stopt met het bieden van voor- en naschoolse opvang in onze
school. Haico van Velzen, directeur-bestuurder van Amstelwijs, en ik zijn in gesprek gegaan
met een andere kinderopvangorganisatie en gaan nu ook daadwerkelijk met elkaar
samenwerken op De Zwaluw. De naam van deze organisatie is Unikidz.
Wij zijn zeer enthousiast over het unieke opvangconcept van Unikidz, dat gebaseerd is op
een afwisselend activiteitenprogramma waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken en
ontwikkelen. Het opvangconcept van UniKidz biedt activiteitenblokken in vier
ontwikkelingsgebieden:
FitKidz richt zich op sport en spel zoals bijvoorbeeld zwemles, kickboksen en basketbal,
MindKidz op denken en doen met de bijzondere STEAM Makerspace,
SoulKidz op cultuur, yoga, theater en dans en
SkillsKidz op vaardigheden als bijvoorbeeld koken.
Al deze activiteiten worden in tienweekse blokken door professionele instructeurs
aangeboden aan de kinderen in een all-in pakket, dus zonder extra kosten.
In de nabije toekomst gaan onze school en Unikidz nauw samenwerken. Onze gezamenlijke
wens is dat Unikidz naast het bieden van voor- en naschoolse opvang ook ondersteunend is
aan het onderwijsconcept van De Zwaluw. Centraal staat de talentgerichte ontwikkeling van
kinderen waarbij we gezamenlijk de onderwijsdoelen willen gaan nastreven. Hoe we deze
samenwerking willen gaan vormgeven, moet nog uitgewerkt worden. Mocht u al
nieuwsgierig zijn geworden naar Unikidz, dan kunt u meer informatie vinden op de website
www.unikidz.nl
Tot slot zijn we op dit moment druk bezig om ervoor te zorgen dat de opvang op 1 juni een
doorstart kan maken. Voor de verdere details hierover vragen wij nog even geduld van u. Zo
gauw we hier meer informatie over hebben, wordt deze vanzelfsprekend met u gedeeld.

Afsluiting thema bouwen
Het thema bouwen wordt momenteel afgesloten door de verschillende groepen. De groepen
5 t/m 8 zijn vanmiddag naar NEMO gegaan en komende maandag komt er iemand iets
vertellen over zijn beroep in groep 1/2 en groep 3/4. Natuurlijk heeft dit beroep iets met het
thema bouwen te maken, maar meer mag ik er niet over zeggen.
Schoolmelk en schoolfruit
Dit schooljaar heeft De Zwaluw vanuit de EU gesubsidieerd schoolmelk en schoolfruit
ontvangen. Vanaf 11 april worden er geen melkproducten meer geleverd aan de school en
vanaf 18 april stoppen de leveringen van het schoolfruit. Houdt u er rekening mee dat u
vanaf deze data zelf melk en/of fruit meegeeft aan uw kind?
Nieuws uit de bibliotheek
Onze leesconsulent vanuit de bibliotheek heeft gevraagd nieuws uit de bibliotheek te delen.
Veel kinderen houden van voorlezen. Samen genieten van een verhaal kan ook met
toneelleesboeken; hardop lezen als een toneelstukje! Kinderen leven zich helemaal in hun
rol in en hebben plezier om dit samen met vriendjes of ouders te doen. Toneelleesboeken
kun je lenen bij de bibliotheek. Lees er meer over in dit Bieb & Boekennieuws
Fijn weekend en hartelijke groet,
Karine Emons

Inschrijfformulier Avondvierdaagse
OUDERKERK AAN DE AMSTEL
Naam
GROEP

---------------------------

LOOPAFSTAND 5/10 KM -------------(doorhalen wat niet van toepassing is)
HOEVEELSTE KEER DAT JE DE
VIERDAAGSE GAAT LOPEN ------------06 TEL NR VAN OUDER VOOR WHATSAPP-GROEP
____________________________________
INSCHRIJFGELD 10 EURO PP
CONTANT in enveloppe met naam kind/TIKKIE
(doorhalen wat niet van toepassing is)
SLUITING INSCHRIJVING 12 APRIL
FORMULIER INLEVEREN 11 OF 12 APRIL VOOR AANVANG VAN
DE LES IN DE AULA
Graag tot ziens bij de wandelvierdaagse!
Pauline Spaargaren en Wim Baas

