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 In dit Zwaluwnieuws leest u over: 

 ●  Start nieuw schooljaar 
 ●  Babynieuws! 
 ●  Veilig naar school 
 ●  Regels rondom corona 
 ●  Schoolkalender 
 ●  Sportclinics Amstelveen 
 ●  Start Unikidz in De Zwaluw 
 ●  Overblijfouders gezocht 
 ●  Privacyvoorkeuren aanpassen via Parro 
 ●  Absenties doorgeven via Parro 
 ●  Pauzehapje, lunch en traktaties 
 ●  Fruitplukdag boomgaard te Waverveen 

 Start nieuw schooljaar 
 Na een zonovergoten zomervakantie, is het schooljaar vandaag weer gestart en is de school 
 weer open!  Het team van De Zwaluw heeft zin in het nieuwe schooljaar en de meeste 
 kinderen overduidelijk ook. In alle groepen zijn nieuwe kinderen gestart, vanaf deze plek wil 
 ik hen en hun ouders van harte welkom heten op onze school. Ik wens jullie allemaal een 
 fijne tijd op De Zwaluw toe. 

 Helaas hebben wij als team niet op volle sterkte kunnen starten, omdat wij vorige week 
 onverwacht met een aantal vacatures zijn geconfronteerd: 
 José, leerkracht van groep 1/2 (do/vrij) en leerkracht van groep 3/4 (woe) is vanwege een 
 hernia voorlopig niet in staat om te werken. 
 Bernadette Grijmans, remedial teacher bij ons op school, heeft vorige week aangegeven dat 
 zij per direct stopt met haar werk op De Zwaluw. 
 De kandidaat voor de vacature van een intern begeleider heeft zich vorige week wegens 
 gezondheidsredenen teruggetrokken. 
 Dit betekent voor het team dat wij niet zo soepel het schooljaar kunnen starten als gehoopt. 
 Achter de schermen wordt hard gewerkt om alle vacatures op te vullen. U wordt hierover 
 g  eïnformeerd als hier iets over te melden is. 
 Voor de komende week zijn Ingrid (groep 1/2) en Nathalie (groep 3/4) bereid om de hele 
 week voor de groep te st  aan. Hier ben ik heel blij mee, maar dit is niet wenselijk voor 
 langere tijd en slechts een tijdelijke oplossing. De ouders van deze groepen zullen wekelijks 
 via Parro worden geïnformeerd over de leerkracht die voor de groep staat. 
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 Babynieuws! 
 Gelukkig is er ook goed nieuws te melden! Op 8 augustus is juf Jaimy bevallen van een 
 prachtige dochter. Haar naam is Puck en moeder en dochter maken het goed. Het gezin is 
 aan elkaar aan het wennen en geniet volop van deze bijzondere tijd met elkaar. Naar 
 verwachting zal Jaimy medio december terugkeren van haar zwangerschapsverlof. 

 Veilig naar school 
 Nu het schooljaar weer gestart is, is het belangrijk dat alle kinderen veilig naar school 
 kunnen. Kinderen komen lopend of fietsend naar school of worden met de auto naar school 
 gebracht. Vanochtend viel op dat er ouders die met de auto komen pal voor de school 
 parkeren om hun kind af te zetten. Dit leidt tot onveilige situaties voor de kinderen en ouders 
 die lopend of fietsend naar school komen. Wilt u een parkeerplek zoeken of aan het eind van 
 de straat uw kind afzetten en dan keren? Een andere mogelijkheid is parkeren op het terrein 
 achter de kerk en via het paadje naar de school te lopen. 
 En tot slot: de school staat in een 30 km zone die ook langs de Amstel geldt. Let u ook op 
 uw snelheid? 

 Regels rondom corona 
 Gelukkig hoeven wij op dit moment geen extra maatregelen te treffen in verband met het 
 Coronavirus. Wanneer dit verandert, brengen wij u hiervan op de hoogte. Wel blijft het 
 belangrijk om vaak handen te wassen en te testen bij klachten. Onderstaande punten blijven 
 van kracht: 

 ●  Bij klachten testen (zie link) 
 ●  Bij een positieve zelftest: minimaal 5 dagen in isolatie, tenzij je eerder 24 uur 

 klachtenvrij bent 
 ●  Eerste dag met klachten is dag 0 
 ●  Je moet 24 uur klachtenvrij zijn voordat je uit isolatie mag 

 Meer informatie vindt u als u op onderstaande link klikt: 
 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-isolatie-n 
 a-positieve-test 

 Schoolkalender 
 Elk jaar ontvangt elk gezin van onze school een schoolkalender. Deze is op dit moment nog 
 niet helemaal gereed. In de bijlage vindt u alvast  informatie voor de maand september en 
 oktober. Noteert u zelf alvast de belangrijke data in uw agenda? 

 Sportclinics Amstelveen 
 Van 16 t/m 25 september wordt de Nationale Sportweek gehouden waarin het belang van 
 sport en bewegen onder de aandacht wordt gebracht. Bijzonder is dat Amstelveen dit jaar 
 één van de ‘host cities’ is. Martijn Jonk, onze vakleerkracht gymnastiek, heeft groep 3 t/m 8 
 opgegeven voor activiteiten op dinsdag 20 september. Waar deze worden gehouden is nog 
 niet bekend. Zodra wij meer informatie hebben ontvangen, zullen de leerkrachten via Parro 
 een beroep doen op uw hulp om de kinderen naar de sportlocatie toe te brengen en op te 
 halen. 
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 Start Unikidz Nes in De Zwaluw 
 Vandaag is Unikidz Nes écht gestart in De Zwaluw. De ruimte is prachtig opgeknapt en 
 ingericht en het aantal kinderen dat gebruik maakt van de BSO van Unikidz is flink gegroeid. 
 Er is voor sommige dagen zelfs een korte wachtlijst. Unikidz is al druk aan het werven om 
 meer kinderen te kunnen opvangen. Mocht u uw kind(eren) willen aanmelden voor de BSO 
 van Unikidz Nes of vragen of wensen betreffende BSO of kinderopvang hebben, stelt u deze 
 dan rechtstreeks aan Unikidz. U kunt hen bereiken via  www.unikidz.nl 

 Overblijfouders gezocht 
 Deze week ontvangt u via Parro een oproep om u op te geven als overblijfouder. Deze 
 oproep betreft het hele schooljaar. Wij hebben op dit moment enkele gaten in het 
 overblijfrooster op de aangegeven dagen. Als u tijd over heeft, ook als u niet elke week 
 beschikbaar bent, stellen wij het op prijs als u zich opgeeft. Hoe meer ouders 
 (grootouders/tantes/ooms etc. mogen ook) zich opgeven, hoe minder vaak u wordt 
 ingedeeld. Het indelen gaat altijd in overleg. 
 Als u zich opgeeft als overblijfouder, moet er een VOG (verklaring omtrent gedrag) voor u 
 worden opgevraagd, de kosten daarvoor worden vergoed. Per keer ontvangt u een 
 vrijwilligersvergoeding van op dit moment € 11,50, deze wordt periodiek aan u uitbetaald. 
 Mocht u nog vragen hebben, meer informatie willen of u mondeling willen aanmelden, neem 
 dat contact op met de overblijfcoördinator René Markus (conciërge) of met Karine Emons, 
 de directeur. 

 Privacyvoorkeuren aanpassen via Parro 
 Na de vakantie zetten wij, zoals inmiddels gebruikelijk, de privacyvoorkeuren in ParnasSys 
 open, zodat u uw voorkeuren zelf kunt aanpassen en doorgeven. Dit doen wij aan het begin 
 van het schooljaar en aan het begin van het kalenderjaar. 
 Wij vragen u onder andere de keus te maken of uw kind wel of niet op de foto mag. Kiest u 
 voor ‘niet op de foto’, dan worden van uw kind geen foto’s genomen op school. Dit houdt ook 
 in dat er geen foto’s van uw kind op Parro komen te staan. 
 Om een goede keus te kunnen maken is het belangrijk dat u weet dat wij geen social media 
 gebruiken en dat foto’s nooit geplaatst worden met de namen van kinderen erbij, het gaat 
 immers om de activiteit. De keuzemogelijkheid staat de hele maand september open. Mocht 
 u een wijziging willen doorgeven, vergeet u dan niet om uw keuzes aan te passen? 

 Absenties doorgeven via Parro 
 Dit schooljaar maken wij een start met het doorgeven van absenties via Parro. Voortaan kunt 
 u uw kind ziekmelden via Parro en u kunt ook korte afwezigheid vanwege dokters- of 
 tandartsbezoek via Parro doorgeven. Wel vragen wij u om deze afspraken zoveel mogelijk 
 buiten schooltijd om te plannen. Wilt u wel de reden van de afspraak of ziekte kort aangeven 
 bij het invoeren in Parro? 
 Uiteraard kunt u ook nog tussen 8.00 - 8.30 uur naar school bellen om een ziekmelding door 
 te geven of voor de absentie een papieren absentieformulier invullen. In de toekomst willen 
 we mogelijk, als het melden van absenties via Parro goed werkt, de absentieformulieren niet 
 meer gebruiken. 
 Bijzonder verlof of vakantie buiten de schoolvakanties kunt u alleen aanvragen door uiterlijk 
 8 weken van te voren het verlofformulier in te vullen. Toestemming voor verlof tijdens 
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 schooltijden kan alleen bij uitzondering worden gegeven. Meer informatie kunt u vinden op 
 het verlofformulier. U vindt dit formulier op de site van de school  www.dezwaluw.nl 

 Pauzehapje, lunch en traktaties 
 Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zo gezond mogelijke pauzehapjes en lunch 
 meenemen. De kinderen mogen fruit, brood en/of groente meenemen. Pizza, koek, snoep, 
 chocola etc. zijn niet toegestaan en gaan mee terug naar huis. 
 Een aantal kinderen neemt een lunch mee waar zij bestek bij nodig hebben. Wilt u ervoor 
 zorgen dat uw kind eigen bestek meeneemt naar school? 
 Als kinderen jarig zijn, willen zij graag trakteren. We begrijpen dat kinderen uit enthousiasme 
 heel graag allerlei leuks willen uitdelen, maar het is gauw teveel. Alle kinderen mogen dan 
 ook één ding trakteren, bij voorkeur zo gezond mogelijk. Mocht uw kind toch meer 
 meenemen, dan gaat dit mee terug naar huis. 
 Voor inspiratie kunt u terecht op  www.gezondtrakteren.nl 

 Fruitplukdag boomgaard in Waverveen 
 Dit jaar doet de fruitkwekerij Firma Ruizendaal in Waverveen voor de derde keer mee met de 
 landelijke fruitplukdagen op zaterdag 10,17 en 24 september van 10:00 tot 16:00 uur. 
 Kinderen en volwassenen kunnen op deze dagen zien hoe appels en peren groeien en 
 vervolgens zelf plukken. Verder zijn er leuke kinderactiviteiten. Er is een springkussen, 
 schminken, glittertattoos, een minimarkt en een ritje in de pluktrein door de boomgaard. Ook 
 is er een koffie- en theehoek met heerlijke taarten, gemaakt van ons fruit uit de boomgaard. 
 De fruitkwekerij is te vinden aan de Poeldijk 2a, 3646 AW Waverveen  ww.firmaruizendaal.nl  . 

 Hartelijke groet, 

 Karine Emons 
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