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 In dit Zwaluwnieuws leest u over: 
 ●  Voortgangsgesprekken 
 ●  Start thema Kleding en Sport 
 ●  Sint Maarten 
 ●  Ouders in de school 
 ●  Opnieuw aandacht voor op tijd komen en veilig naar school 
 ●  Aanpassingen website 
 ●  Informatie naar ouders alleen nog via Parro en het Zwaluwnieuws 

 Voortgangsgesprekken 
 In de week van 14 november vinden de voortgangsgesprekken plaats. Vanaf maandag 
 7 november kunt u zich via Parro inschrijven voor een gesprek. Wij vinden het belangrijk dat 
 de leerlingen van de bovenbouw bij het gesprek aanwezig zijn, zodat zij actief mee kunnen 
 praten over hun eigen leerproces. De voortgangsgesprekken zijn niet vrijblijvend. De ouders 
 van alle leerlingen worden voor het voortgangsgesprek verwacht, de leerlingen van groep 5 
 t/m 8 komen mee met hun ouders. Het gesprek duurt 10 minuten. Vergeet u niet om in te 
 schrijven? 

 Start thema Kleding en Sport 
 Maandag 7 november gaan we in alle groepen met het tweede thema van dit schooljaar 
 starten. Het onderwijs staat tot de kerstvakantie in het teken van Kleding en Sport. 
 De thematafel wordt aangepast door de ouderraad en alle groepen openen maandag het 
 thema met een sportactiviteit. 
 Het thema wordt afgesloten met extra aandacht voor kleding. Hoe dat er precies uit zal gaan 
 zien en wanneer dit zal plaatsvinden is nog niet bekend, maar ouders zijn hierbij van harte 
 welkom. Meer informatie en een uitnodiging ontvangt u later. 

 Sint Maarten 
 In het dorp wordt op initiatief van inwoners jaarlijks aandacht besteed aan Sint Maarten. Op 
 hun verzoek plaats ik onderstaand bericht: 
 Beste ouders, 
 Vrijdag 11 november is het weer Sint Maarten. De kinderen hebben op school een leuke 
 lampion kunnen maken. Ook dit jaar organiseren wij weer een samenzijn voordat de 
 kinderen het dorp ingaan. Vanaf 17.00 uur is er bij de houten speeltorentjes naast de school 
 warme chocomelk, soep en broodjes. Als iedereen zijn eigen mok of soepkom meeneemt, 
 hebben we geen afval en zwerfvuil. Ook de kinderen van buiten Nes zijn natuurlijk van harte 
 welkom. Aangezien wij dit zelf bekostigen, stellen we een eigen bijdrage op prijs. 
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 In verband met corona hebben wij wel het verzoek om bij het rondgaan door het dorp alleen 
 aan te bellen bij huizen waar een lichtje brandt. Daar zijn de kinderen welkom. 
 Renske (mama van Ebbe, Siep en Guusje) en Marije (mama van Bente, Jip en Ot) 

 Ouders in de school 
 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 u na schooltijd even mee naar binnenlopen. Voor 
 uitgebreide vragen aan de leerkrachten wil ik u vragen een afspraak te maken met de 
 leerkracht. 
 Sinds de herfstvakantie valt het op dat er ondanks deze regels bij de start van de schooldag 
 toch ouders mee naar binnen lopen naar de bovenbouw of op andere dagen de school 
 inlopen. Dit is niet de bedoeling. Ik wil u vragen om onze regels te respecteren. Mocht u 
 echter een afspraak hebben, wilt u zich dan even bij mij of een ander personeelslid bij de 
 deur melden voordat u doorloopt? 

 Opnieuw aandacht voor op tijd komen en veilig naar school 
 Elke schooldag start om 8.45 uur met een inloop vanaf 8.30 uur. Er zijn nog steeds dagelijks 
 meerdere kinderen die te laat op school komen. Dit is zowel vervelend voor de leerling die te 
 laat komt als storend voor de hele groep en er gaat dagelijks kostbare onderwijstijd verloren. 
 Wilt u er, samen met uw kind(eren), voor zorgen dat uw kind op tijd op school is? Vijf 
 minuten eerder van huis vertrekken kan al een verschil maken. 
 Daarnaast is het belangrijk dat alle kinderen en ouders veilig naar school kunnen. Kinderen 
 komen lopend of fietsend naar school of worden met de auto naar school gebracht. Er zijn 
 nog steeds ouders die de auto pal voor de school parkeren om hun kind(eren) af te zetten. 
 Dit leidt tot onveilige situaties voor de kinderen en ouders die lopend of fietsend naar school 
 komen. Nogmaals het dringende verzoek om een parkeerplek te zoeken of aan het eind van 
 de straat uw kind af te zetten en te keren. Een andere mogelijkheid is parkeren op het terrein 
 achter de kerk en via het paadje naar de school te lopen. 

 Aanpassingen website 
 De komende periode willen wij enkele veranderingen aan de website van onze school 
 aanbrengen om de site overzichtelijker en toegankelijker te maken. Dit zal mogelijk even 
 wennen zijn. Wij hopen dat u hier weinig hinder van zult ondervinden en straks blij zult zijn 
 met het resultaat. 

 Informatie naar ouders alleen nog via Parro en het Zwaluwnieuws 
 Zoals al eerder aangekondigd hebben we 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. 

 Fijn weekend en hartelijke groet, 
 Karine Emons 


