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Rapporten mee en inschrijven rapportgesprek
Vandaag hebben alle kinderen hun rapport mee naar huis gekregen. Via Parro heeft u het
verzoek gekregen in te schrijven voor het rapportgesprek met de leerkracht. De ouders die
zich niet hebben ingeschreven, zijn door de leerkracht ingedeeld. U kunt in Parro zien hoe
laat u voor een gesprek wordt verwacht.
En toch weer corona…
Hoewel we er liever niet meer aan denken, is corona helaas niet verdwenen in Nederland en
loopt het aantal besmettingen weer op. Ook op school is er een toenemend aantal
besmettingen geconstateerd. Nu het aantal besmettingen weer oploopt, is het goed om alert
te zijn. Het RIVM heeft alle informatie op een rij gezet. U vindt deze informatie op deze site:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
Musical groep 8 en laatste schooldag groep 8
Voor groep 8 zijn de laatste schoolweken op De Zwaluw aangebroken. Er wordt druk
geoefend voor de musical die zij op maandag 11 juli gaan opvoeren. Zij treden in de middag
op voor leerlingen van de school én voor de ouders van de kinderen uit groep 7 die
meedoen.
‘s Avonds treedt groep 8 op voor ouders en andere genodigden die zij zelf hebben
uitgenodigd. De laatste schooldag voor groep 8 is woensdag 13 juli.

Jaarsluiting/juffendag op 13 juli
Het einde van het schooljaar nadert. Op woensdag 13 juli vindt de jaarsluiting plaats om
11.30 uur op het schoolplein. U bent van harte welkom om te komen kijken wat de groepen
gaan presenteren.
Tevens wordt op woensdag 13 juli juffendag gevierd. De leerkrachten vieren dit met de
leerlingen in de eigen groep.
Terugblik Zwaluwdiner
Vorige week woensdag heeft het team voor ouders van De Zwaluw een BBQ georganiseerd
om elkaar beter te leren kennen. Het weer was prachtig en gedurende de avond werden een
aantal activiteiten georganiseerd. We kijken terug op een gezellige, geslaagde avond!
Oud-leerling Riejanne Markus Nederlands kampioene wielrennen
Afgelopen weekend is oud-leerling Riejanne Markus Nederlands kampioene wielrennen
geworden! Een prachtige prestatie die niet onopgemerkt is gebleven op De Zwaluw, want de
vader van Riejanne is onze conciërge René die terecht apetrots is op zijn dochter. René laat
weten dat hij haar zal begeleiden naar de Tour de France.
Op tijd op school
De laatste weken komen steeds meer kinderen te laat op school. Elke keer dat kinderen te
laat komen, worden de lessen verstoord. Dit is vervelend voor zowel de leerkracht als de
kinderen die wel op tijd zijn. De lessen starten elke ochtend om 8:45 uur. Wilt u ervoor
zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is?
Kinderopvang Unikidz
Van diverse kanten krijg ik vragen van (aanstaande) ouders of er in de toekomst weer
kinderopvang voor 0-4 jaar wordt gestart in De Zwaluw. Hierover heb ik contact gezocht met
de kinderopvangorganisatie Unikidz die BSO biedt voor leerlingen van De Zwaluw. Unikidz is
geïnteresseerd, maar er moeten wel voldoende aanmeldingen zijn om rendabel te zijn om dit
te organiseren. Op dit moment is niet duidelijk hoeveel animo voor kinderopvang 0-4 jaar
bestaat. Mocht u behoefte hebben aan kinderopvang 0-4 jaar, dan kunt u dit laten weten via
directie@dezwaluw.nl. Dit wil niet zeggen dat er daadwerkelijk kinderopvang voor 0-4 jaar
wordt gestart, het gaat nu om het inventariseren van het aantal geïnteresseerden.
Sponsoren gezocht schoolkalender De Zwaluw
Nog een paar weken en dan is het zomervakantie! Het nieuwe schooljaar begint dit
jaar op 29 augustus en we zijn begonnen met het maken van de schoolkalender van
het nieuwe schooljaar 2022 – 2023. De kalender wordt veel gebruikt en is niet meer
weg te denken bij de ouders.
Net zoals andere jaren zijn we afhankelijk van sponsoring voor het maken van deze
kalender. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe sponsoren.
Voor € 30,- zal uw advertentie bij een maand worden geplaatst en worden alle
advertenties ook nog een keer vermeld op een losse pagina. Heeft u een bedrijf en
wilt u de kalender sponsoren? Meld u dan aan bij pspaargaren@yahoo.com

Vandalisme rondom de school
De laatste tijd vinden er regelmatig vernielingen plaats rondom de school. Ook worden de
muren van de school, grenzend aan het schoolplein, beklad of klimmen er jongeren op de
school. We willen u vragen de politie te bellen als u ziet dat er op de school wordt gelopen of
er zaken worden vernield
Alvast fijn weekend en hartelijke groet,
Karine Emons

