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Herdenking monument Nesserlaan met groep 8
Schoolkamp groep 8
Kinderopvang Unikidz
E-waste race
Formatie en groepsindeling volgend schooljaar
Afscheidsreceptie Ingrid Poelstra
Avondvierdaagse
Zwaluwdiner
Ouders gezocht
Remedial teaching (RT)
Tevredenheidsonderzoek
Nieuws uit de bibliotheek

Herdenking monument Nesserlaan
Op 10 mei is groep 8 onder begeleiding van de leerkracht, een aantal ouders en mij naar het
monument aan de Nesserlaan ter nagedachtenis van Antoon de Lange. Elk jaar herdenken
leerlingen van De Zwaluw samen met de burgemeester en de wethouder dat hij vlak na de
bevrijding op 7 mei 1945 werd doodgeschoten. Het was een indrukwekkende, ingetogen
bijeenkomst waarbij de kinderen gedichten hebben voorgedragen over vrijheid.

Schoolkamp groep 8
Deze week is groep 8 met de leerkrachten Desiree en Martje en met meester Martijn op
kamp in Nunspeet. Met een aantal collega’s en de oud-directeur Ingrid zijn wij gistermiddag
en -avond op bezoek geweest in het kamp en hebben genoten van de fijne sfeer, de
gezelligheid en het plezier dat de kinderen met hun begeleiders hebben. Vrijdagmiddag
komen zij terug, ongetwijfeld vol prachtige verhalen!
Kinderopvang Unikidz
Deze week kon ik u eindelijk goed nieuws geven: Unikidz start per 1 juni met het bieden van
BSO voor de kinderen van De Zwaluw! U heeft hier via Parro en Parnassys informatie over
ontvangen. Voor het bieden van kinderopvang is een vergunning nodig, die helaas nog niet
rond is. Zij starten dan ook met het bieden van BSO op de locatie Unikidz in Westwijk,
Asserring 93 in Amstelveen. Dinsdagavond 24 mei om 19 uur organiseert Unikidz op dit
adres een informatieavond waar u al uw vragen kunt stellen. Ik zal bij deze bijeenkomst ook
aanwezig zijn. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, wilt u dan een berichtje naar mij sturen via
directie@dezwaluw.nl?
E-Waste Race is gestart
De groepen 5/6 en 6/7 doen vanaf 9 mei mee met de E-Waste Race. E-Waste staat voor
elektronisch afval. De kinderen proberen zoveel mogelijk kapot elektronisch afval te
verzamelen om dit apart te laten recyclen, zodat het milieu hier niet extra mee wordt belast.
Er is een gastles gegeven op school waarin uitleg is gegeven over het belang van het
verminderen, hergebruiken en het recyclen van e-waste. Er zijn 6 basisscholen in onze regio
die zoveel mogelijk E-Waste proberen te verzamelen. De school die aan het eind het meest
heeft ingezameld wint een toffe schoolreis voor de hele klas. Helpt u de groepen 5/6 en 6/7
met het verzamelen?
Formatie en groepsindeling volgend schooljaar
Op de achtergrond wordt druk gewerkt aan de formatie voor volgend schooljaar en aan de
groepsindeling. Wij zijn nog niet zo ver om de plannen aan u te laten weten. U hoort zo
spoedig mogelijk meer over hoe de groepsindeling volgend schooljaar uit gaat zien en welke
leerkracht(en) voor welke groep gaan staan. Nog even geduld.
Afscheidsreceptie Ingrid Poelstra
De afscheidsreceptie van Ingrid Poelstra, de oud-directeur van De Zwaluw, staat gepland op
woensdag 25 mei van 15.30 tot 17.30 uur. U bent van harte uitgenodigd om Ingrid gedag te
komen zeggen op De Zwaluw. Het team hoopt op mooi weer, zodat het afscheid op het
schoolplein plaats kan vinden en u onder het genot van een hapje en drankje Ingrid gedag
kunt komen zeggen.
Avondvierdaagse
Veel leerlingen lopen deze week mee aan de avondvierdaagse van Ouderkerk aan de
Amstel, vanavond is alweer de laatste avond. Van diverse kanten hoor ik enthousiaste
reacties. Ik had het plan opgevat om een avond mee te lopen, maar dat is helaas niet gelukt.
Veel plezier vanavond op de laatste wandelavond.

Zwaluwdiner
Het Zwaluwdiner, waarin ouders en team elkaar beter kunnen leren kennen, staat gepland
op woensdagavond 22 juni van 18.00 tot 21.00 uur. Vorige week heeft u via Parro een
bericht hierover ontvangen van Kim met een link om zich aan te melden voor 18 mei 12.00
uur. Tot nu toe zijn er weinig aanmeldingen, dus wij verlengen de periode om aan te melden
tot maandag 23 mei en beslissen dan op basis van het aantal aanmeldingen of het
Zwaluwdiner doorgaat. Mocht u problemen ondervinden met het aanmelden, laat u het de
leerkracht van uw kind dan weten?
Ouders gezocht
De school kan niet zonder de hulp van ouders. Aan het begin van elk schooljaar wordt aan
ouders gevraagd waar zij bij kunnen helpen. Dat is dit jaar wegens corona niet gebeurd. Het
team zoekt nu ouders voor een aantal zaken:
- hulp bij de overblijf op vrijdag van 12.00 tot 13.00 uur
- één keer per week de hand- en theedoeken wassen
- handige ouders die willen helpen bij het weghalen van de trap in groep 1/2 en het
aftimmeren van de vide in het lokaal om extra opbergruimte te creëren
Als u uw hulp wilt aanbieden (wat wij zeer op prijs stellen), dan kunt u een mailtje sturen
naar directie@dezwaluw.nl
Remedial Teaching (RT)
Zoals de meeste ouders weten, wordt de vaste leerkracht van groep 3/4 momenteel deels
vervangen door Bernadette Grijmans. Aangezien het herstel van de leerkracht voorspoedig
verloopt, staat zij zelf weer een aantal uren voor groep 3/4. Bernadette krijgt hierdoor wat
ruimte om haar eigen werk als remedial teacher te gaan oppakken. Bernadette bespreekt
met de leerkrachten en de intern begeleider hoe zij haar tijd indeelt en hoe zij de meeste
kinderen de extra hulp kan bieden die zij nodig hebben.
Tevredenheidsonderzoek
Elke twee jaar wordt er op alle scholen van Amstelwijs een tevredenheidsonderzoek
gehouden onder de medewerkers, ouders/verzorgers en de leerlingen van de bovenbouw
van De Zwaluw. Dit onderzoek staat voor de komende weken op alle scholen gepland. U
ontvangt hier op korte termijn een mail over met een link. Door de link komt u bij een
vragenlijst. Het team stelt het op prijs als u de vragenlijst invult. De informatie die uit de
vragenlijsten komt, wordt in kaart gebracht en hier gaat het team mee aan de slag. De
uitkomsten en verbeterpunten zullen met u worden gedeeld.
Nieuws uit de bibliotheek
Onze leesconsulent vanuit de bibliotheek heeft gevraagd nieuws uit de bibliotheek te delen:
Bieb & Boekennieuws
Alvast fijn weekend en hartelijke groet,
Karine Emons

