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 In dit Zwaluwnieuws leest u over: 

 ●  Terugblik Kinderboekenweek 
 ●  Regels rondom corona 
 ●  Bijdrage TSO (overblijf) 
 ●  Herfstvakantie en studiedag 

 Terugblik Kinderboekenweek 
 Vorige week zijn we de kinderboekenweek gestart met voorlezen door ouders en teamleden. 
 De kinderen maar zeker ook de volwassenen hebben hiervan genoten. Ook de 
 kleedjesmarkt was een groot succes. 
 Op  vrijdag 14 oktober (8:30 - 9:00 uur)  staat Annelies  nog een keer met de boekenkraam 
 in de aula. Zij verkoopt nieuwe kinderboeken vanuit boekhandel Spreij. 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 boekenkraam te gaan? 

 Regels rondom corona 
 Deze week heeft het RIVM via de landelijke media gemeld dat het aantal besmettingen en 
 ziekenhuisopnames door corona oploopt. Ouderen en kwetsbaren wordt geadviseerd extra 
 op te letten. 
 Gelukkig hoeven scholen op dit moment nog 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 van de rijksoverheid vindt u hier  . 

 Bijdrage TSO (overblijf) 
 Vandaag ontvangt u via Schoolkassa de uitnodiging om de TSO-bijdrage te betalen. De 
 uitleg hoe u kunt betalen staat in de uitnodiging via Schoolkassa. 
 Blijft u kind niet over, meld dat dan a.u.b. zo snel mogelijk bij de directeur of de administratie. 
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 Herfstvakantie en studiedag 
 Vrijdag 14 oktober is de laatste dag voor de herfstvakantie. De herfstvakantie duurt van 
 zaterdag 15 oktober t/m zondag 23 oktober. 
 Op maandag 24 oktober heeft het team van De Zwaluw een studiedag, alle leerlingen zijn 
 die dag nog vrij. 

 Ik wens u met uw gezin een heel fijne vakantie. We zien de kinderen graag gezond en 
 uitgerust weer op school op dinsdag 25 oktober! 

 Hartelijke groet, 
 Karine Emons 


