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Uitslag e-waste race
Afgelopen weken is er heel veel e-waste ingezameld door de leerlingen van groep 6 en 7.
Meerdere keren zijn de bakken geleegd en weer gevuld, de kinderen waren er druk mee.
Helaas heeft De Zwaluw de race niet gewonnen, de Kindercampus King in Amstelveen (ook
een school van Amstelwijs) is als eerste geëindigd, want zij heeft het meeste e-waste
verzameld. De Zwaluw heeft de zesde plek behaald. Het team is supertrots op de kinderen
en hun inzet bij dit project. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd om dit afval apart in te
zamelen, willen we hartelijk bedanken!
Dorpsfeest 17 t/m 19 juni
Nes aan de Amstel begint al in feeststemming te komen, want na twee jaar afwezigheid is
morgenmiddag de start van het Nesser Dorpsfeest dat het hele weekend zal duren. De tent
is gisteren opgezet en de vele voorbereidingen zijn in volle gang. Het team van De Zwaluw
verzorgt de dorpsmaaltijd op zaterdag. En u komt toch ook?
Voor meer informatie lees hier het artikel in het Amstelveens Nieuwsblad: Dorpsfeest Nes
aan de Amstel gaat weer door!
Hierbij nog een mededeling van de organisatie voor de kinderen die meedoen aan het
voetbaltoernooi tijdens het dorpsfeest. Het toernooi begint zaterdag om 14:00 uur, aanwezig
om 13:45 uur.
Het toernooi duurt tot ongeveer 16:00 uur met daarna de prijsuitreiking.
Gespeeld wordt op het scoutingveld naast de kerk, niet op kicksen, maar op
(gym)schoenen.

Watermiddag vrijdag 17 juni (groep 5 t/m 8)
Vanwege het mooie weer staat er voor morgenmiddag, vrijdag 17 juni, een watermiddag
gepland (groep 1 t/m 4 is in de middag al vrij). Wilt u uw kind zwemkleding, een handdoek,
zonnebrandcrème, droge kleren en een waterpistool of iets dergelijks meegeven?
Waterballonnen zijn NIET toegestaan.
Zwaluwdiner
Zowel ouders van leerlingen die nog maar net bij ons op school zitten als ouders die al een
aantal jaren meedraaien hebben zich opgegeven voor het Zwaluwdiner op 22 juni. Wellicht
ten overvloede: het Zwaluwdiner is alleen voor ouders.
De ouders die zich hebben opgegeven, worden om 18.00 uur op school verwacht. Het team
verzorgt het eten en regelt een aantal activiteiten zodat we elkaar beter leren kennen. Het
diner eindigt om 21.00 uur. Wij hebben er zin in, tot dan!
Afsluiting thema Planten
Volgende week vrijdag, 24 juni, wordt het thema Planten afgesloten. Alle ouders zijn welkom
om te komen kijken wat er door de kinderen tijdens de themaweken is gemaakt. De
inlooptijden zijn als volgt:
Groep 1/2: afsluiting van 11.30 tot 12.00 uur in de klas. U bent ook welkom tijdens de
standaard-inloop op vrijdag (8.30 uur tot 8.45 uur).
Groep 3 t/m 8: inloop tot 9.00 uur
Rapporten en gespreksavonden
Binnenkort krijgen alle leerlingen hun rapport mee. Nog niet alle leerlingen hebben hun
rapportmap al weer ingeleverd bij de leerkracht. Mocht de rapportmap van uw kind nog thuis
liggen, wilt u deze dan zo spoedig mogelijk meegeven aan uw kind?
De rapportgesprekken worden weer ingepland via Parro, u krijgt daar binnenkort een
uitnodiging voor. In groep 7 worden geen rapportgesprekken gevoerd, maar voorlopige
adviesgesprekken, ook hiervoor wordt u uitgenodigd via Parro.
In groep 8 zijn geen rapportgesprekken meer gepland.
Datum schoolreisje
Alvast voor de agenda voor volgend schooljaar: het jaarlijkse schoolreisje staat gepland op
21 september. Voor de spanning houden wij de bestemmingen nog even geheim.
Alle kinderen komen dan pas in de loop van de middag terug naar school.
Studiedag maandag 20 juni, leerlingen zijn vrij
De dag na het Dorpsfeest is de school voor de leerlingen gesloten, omdat het team een
studiedag heeft. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. Mocht uw kind naar de BSO gaan,
informeert u hen dan zelf dat uw kind de hele dag geen school heeft?
Alvast fijn weekend en hartelijke groet,
Karine Emons

