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Ouders in de school en ouderbetrokkenheid
Afgelopen studiemiddag heeft het team zich met elkaar gebogen over het onderwerp ‘ouders
in de school en ouderbetrokkenheid’. Een aantal ouders heeft aangegeven dat zij het
jammer vinden dat ouders van kinderen in de bovenbouw niet mee de school in mogen en
dat zij zich minder betrokken voelen bij de school. De lust om te helpen bij activiteiten is
hierdoor ook minder. Wij begrijpen uw wens en vinden het belangrijk dat alle ouders zich hier
welkom voelen, dat u zich betrokken voelt bij de school en dat er korte lijnen zijn tussen
school en ouders.
Er zijn redenen waarom we als team niet helemaal terug willen naar de situatie zoals die
was voor de corona-uitbrak. De kinderen zijn veel zelfstandiger geworden in de tijd dat u niet
mee de school in mocht en de leerkrachten hebben nu ‘s ochtends de tijd en de ruimte om
alle kinderen persoonlijk welkom te heten en ‘te laten landen’ op school. Hierdoor kunnen
alle leerlingen rustig de schooldag starten en beginnen de lessen op tijd. De start van de
schooldag willen we dan ook voor de bovenbouw graag houden zoals die nu is. We willen
wel een aantal wijzigingen doorvoeren aan het eind van de schooldag.
Vanaf 9 mei gelden de volgende afspraken:
- De kinderen komen naar binnen door een schooldeur naar keuze. Mocht u
Bianca of mij willen spreken, dan ontmoet u ons bij de voordeur waar wij de kinderen
welkom heten. Bianca is aanwezig op maandag en vrijdag, ik ben er in principe op
maandag t/m donderdag.
- Op woensdag en vrijdag mogen de ouders van de kinderen in groep 1 t/m 4
mee de school in (dit verandert niet). 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.
Alle klassen gaan na schooltijd uit via het schoolplein aan de achterkant van
de school. Door allemaal via de achterkant de school te verlaten, zult u elkaar als
ouders tijdens het wachten op uw kind makkelijker ontmoeten op het schoolplein en
kunt u, indien gewenst, de leerkracht van uw kind nog even aanspreken.
Alleen voor de bovenbouw: mocht de leerkracht van uw kind niet op het plein staan,
loopt u dan even naar binnen als u een korte vraag heeft of als u een afspraak wilt
maken om de leerkracht op een ander moment uitgebreider te kunnen spreken. Als
uw kind iets wil laten zien in de klas, kunt u even met uw kind mee naar binnen
lopen. Verzoek aan u om deze bezoekjes kort te laten zijn, want leerkrachten hebben
na schooltijd ook andere taken en moeten ook de volgende lesdag voorbereiden.
Koffiemoment. 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 vrijdag 3 juni van 8.45 tot 9.45 uur van
harte welkom in de school.

Afscheid Ingrid Poelstra
Nu we corona grotendeels achter ons hebben gelaten en er geen beperkende maatregelen
meer gelden, kan er eindelijk alsnog een afscheidsreceptie voor Ingrid Poelstra worden
gepland waarvoor u als ouder(s) ook wordt uitgenodigd. Wilt u 25 mei alvast in uw agenda
reserveren van 15.30 tot 17.30 uur. Meer informatie volgt na de vakantie.
Zwaluwdiner
Zoals al eerder aangegeven in het Zwaluwnieuws, willen we met het team dit schooljaar nog
een Zwaluwdiner organiseren om samen met alle ouders op school te dineren. Het doel van
het Zwaluwdiner is elkaar beter te leren kennen. Op woensdag 22 juni zal het Zwaluwdiner
plaatsvinden van 18.00 tot 21.00 uur. We hopen dat u er allemaal bij kunt zijn, dus zet u ook
deze datum alvast in de agenda? Meer informatie hierover volgt later.
Nogmaals E-Waste Race
De groepen 5/6 en 6/7 gaan vanaf 9 mei meedoen met de E-Waste Race. E-waste staat
voor elektronisch afval. Op dit moment wordt in Nederland iets meer dan de helft van de
totale hoeveelheid elektronisch afval niet gerecycled. Dit is een enorme verspilling, want in
alle elektronica zitten waardevolle materialen en het milieu wordt hiermee extra belast. Om
deze verspilling tegen te gaan, wordt een E-Waste Race georganiseerd. Deze E-Waste
Race wordt gehouden op tien basisscholen in een gemeente of regio die hierover een
inspirerende en interactieve gastles in de groepen krijgen. De kinderen krijgen uitleg over
het belang van het verminderen, het hergebruiken en het recyclen van e-waste. Na deze
gastles gaan de deelnemende klassen vier weken lang zoveel mogelijk e-waste inzamelen.
De school die aan het eind het meest heeft ingezameld wint een toffe schoolreis voor de
hele klas.
Ook de Zwaluw doet hieraan mee. Kijkt u alvast thuis of u nog iets heeft liggen: een oude
telefoon, wekker, kapotte printer, oude kabels...? Vanaf 9 mei mag het naar school gebracht
worden en wordt het verzameld in aparte bakken.

Herhaalde oproep ouderlid GMR
De GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) is het medezeggenschapsorgaan
op bovenschools niveau In de GMR zitten een personeelslid en een ouder van elf scholen
van Amstelwijs, dus in totaal zijn er 22 deelnemers. De GMR heeft 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 enige tijd vrij en zijn wij nog zoekende
naar een ouder die deze plek wil vervullen. Tijdens de vergaderingen gaat het onder andere
over de Amstelwijs-begroting, verdeling van gelden, functiebouwwerk 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 expertise 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 in het
bestuurskantoor 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
Koningsspelen
Morgen staan de Koningsspelen op het programma. Helaas kan ik hier zelf niet bij aanwezig
zijn i.v.m. mijn opleiding, maar het programma ziet er leuk uit. De ouders die zich hebben
opgegeven om hierbij te helpen, worden om 9.40 uur in de aula verwacht. U en de kinderen
krijgen daar uitleg over de spelletjes.
Denk eventueel om zonnebrandcrème, met de Koningsspelen zijn we langer buiten dan
gewoon.
Meivakantie
Tot slot wil ik u allemaal een fijne vakantie wensen. De school is gesloten van 25 april tot 9
mei. Op 9 mei verwachten we alle kinderen weer gezond en wel vanaf 8:30 uur op school!
Fijn weekend en hartelijke groet,
Karine Emons

