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 In dit Zwaluwnieuws leest u over: 

 ●  Let op: NIET parkeren op het kerkplein op 3 en 4 oktober en van 10 t/m 14 oktober! 
 ●  Communicatie naar ouders via Parro en Zwaluwnieuws 
 ●  Afsluiting thema Nederland en Kinderboekenweek 
 ●  Heeft u nog een Zwaluwshirt thuis? 
 ●  Clinics tijdens of in plaats van de gymlessen 
 ●  Judolessen in het Dorpshuis 
 ●  E-nieuwsbrief Nes aan de Amstel 

 Let op: NIET parkeren op het kerkplein op 3 en 4 oktober en van 10 t/m 14 oktober! 
 In verband met werkzaamheden is het niet mogelijk om op maandag 3 en dinsdag 4 oktober 
 en van maandag 10 t/m vrijdag 14 oktober te parkeren achter de kerk. Houdt u er rekening 
 mee dat er hierdoor meer autoverkeer voor de school zal zijn? Nogmaals het dringende 
 verzoek een parkeerplek te zoeken in het dorp om uw kind uit de auto te laten of aan het 
 eind van de straat uw kind af te zetten en te keren. Dan kunnen álle kinderen de school 
 veilig bereiken. 

 Communicatie naar ouders via Parro en Zwaluwnieuws 
 Op dit moment gebruiken wij meerdere manieren om met ouders te communiceren. Dit doen 
 wij nu via Parnassys (email), Parro en het Zwaluwnieuws. 
 Via Parro, ons ouderportaal, wordt u door de leerkracht geïnformeerd over de activiteiten in 
 de groep en kunt u absenties doorgeven (ziekte en korte afwezigheid i.v.m. medische 
 afspraken van uw kind). 
 Het Zwaluwnieuws komt tweewekelijks uit. Parnassys (email)  wordt nog nauwelijks gebruikt 
 om algemene informatie te sturen naar ouders. 
 We hebben na overleg met de MR besloten om na de herfstvakantie geen algemene 
 berichten meer te versturen via Parnassys (email), maar ouders alleen nog algemene 
 informatie te sturen via Parro en het Zwaluwnieuws. 
 Wilt u ervoor zorgen dat u toegang heeft tot Parro? Mocht dit problemen opleveren, dan hoor 
 ik dat graag. 

 Kinderboekenweek en afsluiting thema Nederland 
 Van woensdag 5 oktober t/m zondag 16 oktober is de jaarlijkse Kinderboekenweek met het 
 thema Gi-ga-groen. Ook op De Zwaluw besteden we extra aandacht aan het lezen van 
 kinderboeken. Omdat wij vlak voor de zomervakantie het thema Planten hebben behandeld, 
 hebben wij besloten om nu thema Nederland aan te houden, ook in de Kinderboekenweek. 
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 In plaats van een aparte thema-afsluiting laten we de afsluiting samenvallen met de 
 activiteiten van de Kinderboekenweek. We hebben, in samenwerking met Annelies Leurs die 
 de bibliotheek in de school beheert, een aantal activiteiten georganiseerd waar u van harte 
 ook voor bent uitgenodigd: 
 Op  woensdag 5 oktober (9:00 - 9:15 uur)  wordt de kinderboekenweek gestart met het 
 voorlezen door ouders  Mocht u het leuk vinden om te komen voorlezen, we hebben nog 
 ouders nodig. U kunt u opgeven via de agenda in Parro (Opening kinderboekenweek - 
 voorlezen door ouders) 
 Op  woensdag 12 oktober (11:45 - 12:15 uur)  is er een kleedjesmarkt en staat Annelies er 
 met een boekenkraam waar u samen met uw kind nieuwe kinderboeken kunt kopen. 
 Op  vrijdag 14 oktober (8:30 - 9:00 uur)  staat Annelies er nog een keer met de 
 boekenkraam . 
 Het aankopen van kinderboeken kan helaas alleen  met  contant geld  , wilt u hier rekening 
 mee houden? En wilt u de ingang via de aula gebruiken om naar de kleedjesmarkt en de 
 boekenkraam te gaan? 

 Heeft u nog een Zwaluwshirt thuis? 
 Op 21 september zijn alle kinderen op schoolreis geweest. Dat het een geslaagde dag was, 
 bleek na afloop wel uit de blije gezichten, de enthousiaste verhalen van de kinderen en de 
 foto’s die via Parro met u zijn gedeeld. Ook de leerkrachten hebben genoten van deze dag 
 en wij willen nogmaals alle ouders en de ouderraad bedanken voor alle hulp! 
 Iedereen had een Zwaluwshirt aan, zodat zowel de kinderen als de volwassenen goed te 
 herkennen waren. Er missen echter een aantal Zwaluwshirts. Wilt u thuis kijken of u er nog 
 eentje heeft liggen en deze meegeven aan uw kind? Dan is onze verzameling weer 
 compleet voor een volgende activiteit. 

 Clinics tijdens of in plaats van de gymlessen 
 Afgelopen weken hebben een aantal bijzondere activiteiten plaatsgevonden tijdens of in 
 plaats van de gymlessen. Meester Martijn (vakleerkracht gymnastiek) heeft ze voor u op een 
 rij gezet: 
 Dinsdag 20 september 
 Omdat Amstelveen ‘the host’ was tijdens de Nationale Sportweek mochten de 
 groepen 7 en 8 naar het Stadshart voor beachclinics. Hier hebben de kinderen 
 kennisgemaakt met beachhandbal en beachflagfootball (flagfootball is een vorm op 
 American Football, wat weer een beetje lijkt op rugby). De kinderen hadden veel lol 
 en hebben leuk met elkaar gespeeld! 

 Donderdag 22 september 
 Alle groepen hadden een clinic schaatsen in de gymzaal! Jazeker, na wat 
 gekke gezichten bij de meesten bleek het een leuke les. Deze les hebben we een 
 ‘indoor’ schaatsles gekregen. Met balans- en sprongoefeningen, maar vooral het 
 zwarte bord met de ‘magische’ schoentjes. Met deze schoentjes kon je schaatsen op 
 het rechte stuk. Ook hingen er elastieken in het klimrek waar je aan kon hangen om 
 zo een ‘bocht te lopen’. De kinderen vonden ook dit weer erg leuk! 
 De kinderen die dit wilden, hebben een flyer meegekregen over het schaatsen. Mocht uw 
 kind geen flyer hebben meegenomen, maar toch willen kennismaken met schaatsen? 
 Stuur dan een mailtje naar martijn.j@dezwaluw.nl 



 Dinsdag 27 september 
 Er zou een clinic kickboksen zijn. Helaas zei de juf die dit zou geven op het laatste 
 moment wegens ziekte af. Deze clinic gaan we proberen in te halen op dinsdag 25 oktober. 

 Judolessen in het Dorpshuis 
 Jan Braat, judodocent in het Dorpshuis, heeft mij gevraagd het volgende stukje te plaatsen: 
 ‘Mijn voornemen is om in oktober, na de herfstvakantie weer te beginnen met de judolessen 
 in Nes aan de Amstel, mits er voldoende leerlingen zijn (minimaal 6 kinderen). 
 De kosten zijn 65 euro per kwartaal en de lessen zijn op dinsdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur. 
 Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar  budokan_korzelius@live.nl  , met daarin de 
 voor- en achternaam van het kind, de leeftijd, de naam van de ouder/verzorger en het 
 telefoonnummer.’ 

 Met vriendelijke groeten, 
 Jan Braat (judodocent) 
 telnr. 06-29532368 

 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 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 

 Fijn weekend en hartelijke groet, 

 Karine Emons 
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