
 6. ZWALUWNIEUWS  • SCHOOLJAAR 2022-2023 • 21-11-2022 
 website:  www.dezwaluw.nl  mail:  directie@dezwaluw.nl 
 telefoon: 0297-582612 
 _________________________________________________________________________ 

 In dit Zwaluwnieuws leest u over: 
 ●  Pietengym 22 november 
 ●  Stagiaires bij gymnastiek 
 ●  Sinterklaas op school 2 december 
 ●  Bibliotheekboeken lenen 
 ●  Coronatesten mee voor groep 5 t/m 8 
 ●  Gevonden voorwerpen 
 ●  Oudergesprekken 
 ●  Let op: vrijdag 18 november niet parkeren voor de school! 

 Pietengym dinsdag 22 november 
 Morgen, dinsdag 22 november, is er pietengym tijdens de gymles! Tijdens deze les mogen 
 de kinderen een pietenpak aan. De kinderen komen in hun gewone kleding naar school en 
 kunnen een pietenpak meenemen en dit tijdens de gymles dragen als gymkleding. 
 Gymschoenen zijn, net als altijd, verplicht. 

 Stagiaires bij gymnastiek 
 Zoals al eerder aangegeven is op donderdag Kelsey Proost stagiaire bij gymnastiek. 
 Op dinsdag zijn er onlangs nog twee stagiaires van de ALO gestart bij gymastiek. Dit zijn 
 twee jongens uit het eerste studiejaar, Niels en Anders. Zij zullen een aantal lessen geven 
 tijdens de gymnastiekles. Martijn, onze vakleerkracht gymnastiek, is altijd aanwezig en 
 verantwoordelijk voor alle stagiaires. De stagiaires zijn nooit alleen met de kinderen in de 
 zaal. Hieronder stellen de nieuwe stagiaires zich even voor: 

 “Mijn naam is Niels de Vries. Ik ben 21 jaar en woon in Mijdrecht. Ik heb mijn opleiding MBO 
 sport en bewegen afgerond. Ik ben nu begonnen aan de ALO. Ik zit in mijn 1e jaar en ga de 
 rest van het jaar op de dinsdag stage lopen bij Martijn. Mijn hobby’s zijn voetballen, 
 kitesurfen en skiën/snowboarden. Ik geef in de winter ook ski- en snowboardles.” 

 “Mijn naam is Anders Hoek. Ik ben 20 jaar oud en woon in Uithoorn. Mijn hobbys zijn 
 voetbal, in de sportschool sporten en kickboxen. Ik zit nu voor de tweede keer in het eerste 
 jaar van de ALO. Ik loop vanaf vorige week dinsdag stage bij Martijn op de dinsdagen. Ik ga 
 een aantal lessen maken en geven en ben verder aanwezig om te leren van Martijn en de 
 kinderen.” 

http://www.dezwaluw.nl/
mailto:directie@dezwaluw.nl


 Sinterklaas op school 2 december 
 Sinterklaas is inmiddels weer in het land en ook op school is zijn komst zichtbaar. De 
 pietenkleding hangt door de hele school aan de waslijn en de parkeerplek voor het paard 
 van Sinterklaas is voor de school in gereedheid gebracht. 
 Op vrijdag 2 december wordt het Sinterklaasfeest op school gevierd. Om 9 uur gaan we met 
 alle kinderen en het team Sinterklaas en zijn pieten welkom heten aan op de Ringdijk. U 
 bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Vanaf de Ringdijk lopen we met z’n allen 
 naar de school. Het is een gewone schooldag, dus de onderbouw gaat om 12:00 uur naar 
 huis en de bovenbouw om 15:15 uur. 

 Bibliotheekboeken lenen 
 In de school staat een prachtige bibliotheek die door Annelies Leurs wordt beheerd. Er 
 kunnen door de kinderen op vrijdag boeken worden geleend die mee naar huis mogen om 
 lekker te lezen, maar ook als je een boekbespreking moet voorbereiden. Er zijn wel een 
 aantal afspraken rondom het lenen van boeken: 
 ●  De kleuters nemen de boeken altijd mee naar huis en school in de stoffen bibliotheektas 

 die zij van school krijgen. De boeken mogen maximaal twee weken geleend worden. 
 ●  De overige leerlingen (groep 3 t/m 8) mogen boeken maximaal drie weken lenen. Als je 

 ze langer wilt lenen, kan de leerling dit doorgeven aan de leerkracht en aan Annelies. 
 ●  Ga zorgvuldig om met de boeken. Bij ernstige beschadiging of het kwijtraken van de 

 boeken moet de nieuwwaarde van de boeken worden vergoed. De kosten worden 
 verhaald op de leerling die het boek op zijn pas heeft staan. (Dus leen de boeken niet 
 onderling uit) 

 Coronatesten mee voor groep 5 t/m 8 
 Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben vandaag twee coronatesten meegekregen. 
 We willen u dringend vragen bij klachten te testen en als uw kind(eren) corona hebben dit 
 aan de leerkracht van uw kind door te geven. 
 Voor de volledigheid nog even de regels: 

 ●  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 over isolatie na een positieve zelftest vindt u hier  . 

 Gevonden voorwerpen 
 Regelmatig slingeren er kledingstukken in de school en blijven er na de gymles 
 kledingstukken in de kleedkamer achter. Al deze kleding wordt verzameld in de hal bij de 
 voordeur van de school. Mocht uw kind een jas, trui of ander kledingstuk kwijt zijn, dan is het 
 zinvol om eens in de bakken bij de voordeur te kijken. De school is niet aansprakelijk voor 
 het zoekraken van persoonlijke eigendommen van de kinderen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-isolatie-na-positieve-test


 Oudergesprekken 
 Vorige week hebben alle leerkrachten voortgangsgesprekken gevoerd met ouders en, vanaf 
 groep 5, ook met de kinderen. Deze gesprekken zijn door de leerkrachten gepland na 
 schooltijd en u kon hier op intekenen. Helaas zijn meerdere ouders zonder tegenbericht niet 
 komen opdagen. Dit is voor de leerkrachten heel vervelend, omdat zij nu alsnog tijd moeten 
 vrijmaken voor gesprekken. In deze drukke tijden waarin sowieso veel van leerkrachten 
 wordt gevraagd, ben ik graag zuinig op hen. Een dringend verzoek om u aan de tijden te 
 houden die zijn afgesproken. En mocht u onverhoopt wegens ziekte niet kunnen, wilt u dit 
 dan tijdig aan de leerkracht(en) laten weten? 

 Let op: vrijdag 18 november niet parkeren voor de school! 
 Op vrijdag 18 november worden graafwerkzaamheden verricht ten behoeve van het 
 VodafoneZiggo netwerk. De uitvoerder verzoekt geen auto’s te parkeren in de straat voor 
 onze school en tijdelijk in een andere straat te parkeren. Houd u hier rekening mee? 

 Hartelijke groet, 
 Karine Emons 


