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Tot ziens groep 8!
Afgelopen maandag hebben we kunnen genieten van de musical van groep 8, die de
kinderen met hulp van een aantal groep 7 kinderen hebben opgevoerd. Het enthousiasme
spatte ervan af, ik heb ervan genoten en ik hoop u ook! Aansluitend heeft de groep een
korte afscheidstour gehad door Nes aan de Amstel en werd er tot laat in de avond gefeest in
de aula van de school.
Na de juffendag en jaarsluiting zit de basisschooltijd voor de groep 8 leerlingen (en natuurlijk
ook voor hun ouders) er nu écht op en gaan zij na de zomervakantie starten op hun nieuwe
school. Heel veel plezier en succes in het voortgezet onderwijs! En mochten jullie in de buurt
zijn van De Zwaluw, kom dan vooral nog eens langs.
Jaarsluiting, juffendag en laatste schooldag 15 juli
Gisteren hebben we juffendag gevierd op school. Het hele team is door de kinderen en u in
het zonnetje gezet. Dank u wel voor alle attenties die wij als team hebben mogen
ontvangen!
Om 11.30 uur hebben we dit schooljaar met de hele school afgesloten op het basketbalveld
achter het schoolplein. Alle groepen hebben een optreden verzorgd, er werd gezongen en
gedanst. Zowel de kinderen als het team vonden het erg leuk dat er zoveel ouders aanwezig
waren bij de jaarsluiting!
De groepen 1 t/m 7 gaan morgen nog naar school en vrijdagmiddag begint de
zomervakantie. De vakantie start op 15 juli voor de groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur en de

groepen 5 t/m 8 krijgen om 15.15 uur vakantie. De eerste schooldag van het nieuwe
schooljaar is maandag 29 augustus.
Formatie komend schooljaar
Deze week heeft meester Gerard afscheid genomen van De Zwaluw. Hij is 8 jaar als intern
begeleider verbonden geweest aan onze school. Hij gaat na de zomervakantie alleen nog
werken op OBS Pioniers, één van de andere scholen van Amstelwijs. Tot op heden hebben
wij geen nieuwe intern begeleider gevonden. Zodra deze bekend is, zal ik u dit laten weten.
Zoals bekend is Jaimy deze week met zwangerschapsverlof gegaan. Zij zal tot medio
december afwezig zijn. Helaas is het niet gelukt om een vervanger voor haar te vinden.
Bianca, onze gedragsspecialist en tevens adjunct-directeur, zal voorlopig op donderdag en
vrijdag voor groep 7 staan. Zij kan hierdoor haar eigen taken niet uitvoeren. Mochten wij toch
een leerkracht kunnen vinden voor de donderdag en vrijdag, dan zal Bianca vanaf dat
moment haar eigen werk weer oppakken.
Mailadressen leerlingen en inloggen in Coolportaal
Vanwege AVG-wetgeving worden de leerlinggegevens van alle leerlingen van Amstelwijs
verder geanonimiseerd. Alle bestaande mailadressen van leerlingen worden in de
zomervakantie omgezet naar een letter-cijfercombinatie. Daarbij worden ook de
wachtwoorden aangepast. Leerlingen kunnen na de omzetting niet meer in het Coolportaal
of de Google-omgeving inloggen met hun oude gegevens (mailadres van nu en het
wachtwoord dat zij nu gebruiken). Alle bestanden blijven wel bewaard.
In de eerste week na de zomervakantie ontvangt uw kind van groep 5 t/m 8 van de
leerkracht zijn/haar nieuwe mailadres en het ingestelde wachtwoord dat de leerling bij de
eerste keer inloggen zelf aan moet passen naar een eigen wachtwoord.
De leerlingen van 1 t/m 4 loggen op school in met een plaatje maar kunnen vanuit thuis ook
inloggen met mailadres en wachtwoord. Voor de inloggegevens voor thuis geldt hetzelfde als
voor de groepen 5 t/m 8. Als u als ouders inloggegevens had voor uw kind, dan ontvangt u
de nieuwe gegevens na de zomervakantie. Ook hier moet bij de eerste keer inloggen het
wachtwoord worden aangepast naar een eigen wachtwoord.
Na de zomervakantie hoort u hier meer over.
Picknick 15 juli vanaf 15.15 uur op het grote veld bij de scouting
Om het schooljaar weer gezellig af te sluiten, organiseert een aantal ouders een picknick.
Zij nodigen iedereen uit voor de picknick op het grote veld bij scouting op vrijdag 15 juli
vanaf 15.15 uur. Kom je/ komen jullie ook?
Neem dan mee:
* eten en drinken om te delen (niet te veel)
* picknickkleed
* je eigen glazen en servies
* buitenspel voor de kinderen
E-nieuwsbrief Nes aan de Amstel
Wilt u niets missen van wat er zich afspeelt in het gebied Nes aan de Amstel? Schrijf u dan
in voor de gratis E-nieuwsbrief van de Dorpsraad, u bent dan altijd op de hoogte. Uiteraard

kunt u ook regelmatig kijken op het Platform www.nesaandeamstel.nl , maar als u zich
aanmeldt voor de E-nieuwsbrief dan weet u zeker dat u niets mist.
Als u zich wilt aanmelden, dan kan dat door op onderstaande link te klikken en uw gegevens
achter te laten inschrijvingspagina – Nes aan de Amstel
Start Unikidz in De Zwaluw op maandag 29 augustus
Goed nieuws! Maandag 29 augustus a.s. opent UniKidz de deuren van hun gloednieuwe
BSO-locatie in onze school: UniKidz Nes. In de zomervakantie wordt de locatie ingericht,
zodat UniKidz direct na de zomervakantie de kinderen in de school kan ontvangen. Wil je
meer weten over het unieke concept van UniKidz? Bekijk het op de website van Unikidz
www.unikidz.nl of op de website van onze school www.dezwaluw.nl
En goed om te weten: er is geen wachtlijst voor de BSO in Nes aan de Amstel!
Vakantierooster schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie
15 oktober 2022 t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie
24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie
25 februari 2023 t/m 5 maart 2023
Meivakantie
22 april 2023 t/m 7 mei 2023
Zomervakantie
22 juli 2023 t/m 3 september 2023
Studiedagen schooljaar 2022 - 2023
Het team van De Zwaluw heeft een studiedag op onderstaande dagen.
Alle leerlingen zijn dan vrij!
Maandag 24 oktober 2022 (dag na de herfstvakantie)
Vrijdag 23 december 2022 (dag voor de kerstvakantie)
Vrijdag 24 februari 2023 (dag voor de krokusvakantie)
Vrijdag 31 maart 2023 (personeelsdag Amstelwijs)
Vrijdag 7 april 2023 vanaf 12.00 uur, de kinderen hebben in de ochtend school!
Maandag 19 juni 2023 (dag na het Dorpsfeest)
Vrijdag 21 juli 2023 (dag voor de zomervakantie)
Gymtijden schooljaar 2022-2023
Alle kinderen hebben komend schooljaar weer op dinsdag en donderdag gymles van Martijn.
De gymlessen worden gegeven in het Dorpshuis naast de school. Groep 1/2 start met gym
om 8.45 uur, de kinderen van deze groep worden door Martijn opgevangen bij het
Dorpshuis. Denkt u eraan de kinderen gymspullen mee te geven op dinsdag en donderdag?
Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar op maandag 29 augustus
Het is nog heel ver weg, maar op maandag 29 augustus is de zomervakantie voorbij en
begint het nieuwe schooljaar. De schooldeuren gaan om 8.30 uur open en de lessen
beginnen om 8.45 uur. U bent deze eerste schooldag van harte welkom om met uw
kind(eren) mee te lopen en een kijkje te nemen waar uw kind(eren) in de klas zitten en wie
de leerkracht is. Na schooltijd gaan alle kinderen aan de achterkant van het gebouw via het
schoolplein naar buiten.
Op woensdag en vrijdag kunt u met uw kind in groep 1 t/m 4 meelopen naar de klas. De
kinderen van de bovenbouw komen altijd zelfstandig naar binnen. De leerkrachten van de
bovenbouw nemen dan de tijd om alle leerlingen te begroeten en de kinderen kunnen zo

rustig aan hun schooldag beginnen. Mocht u een vraag willen stellen aan de leerkracht of uw
kind wil u iets laten zien, dan kunt in na schooltijd even mee naar binnenlopen. Voor
uitgebreide vragen aan de leerkrachten wil ik u vragen een afspraak te maken met de
leerkracht.
Fijne vakantie!
Tot slot wil ik u hartelijk bedanken voor uw vertrouwen in het team van De Zwaluw in dit
afgelopen schooljaar. Wij zijn als team erg blij met uw betrokkenheid en hulp, bedankt!
Ik wens u allemaal een heel fijne vakantie met uw gezin. We zien de kinderen graag gezond
en uitgerust weer op school op maandag 29 augustus!
Hartelijke groet,
Karine Emons

