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 In dit Zwaluwnieuws leest u over: 
 ●  Op tijd komen 
 ●  Afspraken rondom gymnastieklessen 
 ●  Hoe meldt u uw kind afwezig? 
 ●  Stichting Nes4Nes (in oprichting) 
 ●  Gevonden voorwerpen 
 ●  Kerstactiviteiten woensdag 21 december 
 ●  Studiedag en kerstvakantie 

 Op tijd komen 
 Deze week zijn er opvallend veel leerlingen te laat op school, waarbij er op 15 december 
 maar liefst 20 kinderen te laat op school waren. Dit betekent voor onze school dat 20% van 
 alle kinderen te laat was (vergelijkbaar met één hele groep!) en dat kostbare onderwijstijd 
 verloren gaat. De leerlingen die wel op tijd zijn en de leerkrachten hebben er last van dat de 
 bel voortdurend gaat en dat de instructie verstoord wordt. Ik heb dit onderwerp al meermalen 
 aan de orde gesteld in het Zwaluwnieuws en een aantal leerlingen en ouders aangesproken 
 met het dringende verzoek op tijd te komen, maar het blijkt niet te helpen. Dit stelt mij en het 
 team teleur. Bij deze nogmaals het dringende verzoek om op tijd te komen en rekening te 
 houden met extra tijd die door slechte weersomstandigheden nodig is om op tijd op school te 
 zijn. De leerplichtwet verplicht scholen om aan de leerplichtambtenaar door te geven welke 
 leerlingen te laat zijn. Na de kerstvakantie zal de leerplichtambtenaar regelmatig aanwezig 
 zijn en deze zal indien nodig gaan handhaven. 

 Afspraken rondom gymnastieklessen 
 Alle groepen hebben op dinsdag en donderdag gymnastiekles. Martijn, onze vakdocent 
 gymnastiek, en de leerkrachten constateren dat steeds meer leerlingen hun gymspullen niet 
 mee hebben op deze dagen. De gymlessen maken deel uit van het onderwijs en hebben 
 een verplicht karakter. Alle leerlingen nemen deel aan deze lessen, behalve als zij medisch 
 gezien niet mogen gymmen. Het is de verantwoordelijkheid van de leerlingen om hun 
 gymspullen bij zich te hebben. Wilt u hen zo nodig helpen om hieraan te denken? 
 De gymles voor leerlingen van groep 1/2 start om 8.45 uur. Martijn wil graag op tijd 
 beginnen. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd in het Dorpshuis aanwezig is, zodat het 
 om 8.45 uur omgekleed in de gymzaal kan staan? 
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 Hoe meldt u uw kind afwezig? 
 Er blijkt onduidelijkheid te zijn hoe u uw kind afwezig kunt melden. 
 Alleen voor het doorgeven van een ziekmelding of een medische afspraak waardoor uw kind 
 afwezig is op school, kunt u Parro gebruiken.  Lukt dat niet, dan kunt u altijd naar school 
 bellen of de leerkracht een mailbericht sturen. 
 Voor het aanvragen van verlof voor bijv. een bruiloft, vakantie buiten de reguliere vakanties,, 
 een bezoek aan het consulaat, (niet christelijke) religieuze feestdagen etc. dient u acht 
 weken van te voren een ‘aanvraagformulier vakantie en verlof’ te gebruiken. Onder 
 voorwaarden kan hiervoor verlof worden verleend. Dit formulier kunt u vinden op onze 
 website  www.dezwaluw.nl  onder het kopje Formulieren. 

 Stichting Nes4Nes (in oprichting) 
 Bericht vanuit de Dorpsraad: 
 “Een aantal dorpsgenoten in Nes aan de Amstel is aan het onderzoeken of er draagvlak is om 
 geld in te zamelen om kinderen uit gezinnen met armoede te ondersteunen (laptop voor school, 
 sport, kado voor een verjaardag, Sinterklaas, fiets, ...). Er zijn financiële regelingen bij de 
 gemeente die deze gezinnen kunnen aanvragen voor hun kinderen, echter niet elk gezin valt 
 binnen de gestelde criteria. 

 De Stichting Nes4Nes (in oprichting) wil om deze reden, samen met andere inwoners van Nes 
 aan de Amstel, een vangnet creëren met gerichte financiële hulp voor die kinderen die net buiten 
 de boot vallen en zo toch kunnen meedoen. Om dit initiatief voor langere tijd te borgen, zal bij 
 voldoende behoefte en belangstelling Stichting Nes4Nes worden opgericht. Deze stichting zal 
 geld inzamelen en dit doelgericht inzetten in middelen voor de kinderen (er wordt dus geen geld 
 verstrekt aan de gezinnen). De gezinnen die hulp nodig hebben, blijven anoniem, net als de 
 inwoners die een financiële bijdrage leveren. De Dorpsraad en de directie van basisschool de 
 Zwaluw ondersteunen dit initiatief van harte. 

 Om een indruk te krijgen of er draagvlak is voor Nes4Nes heeft Nes4Nes een vragenlijst 
 opgesteld. U kunt de vragenlijst invullen door te klikken op: 
 https://forms.gle/zUyJQfPU4o7cX4D3A  , of door  https://forms.gle/zUyJQfPU4o7cX4D3A  kopiëren 
 naar in de adresbalk van uw browser. Graag de vragenlijst vóór vrijdag 23 december a.s. 
 invullen, dan kunnen de antwoorden verwerkt worden in de kerstvakantie. Waarvoor onze dank. 
 Heeft u vragen dan kunt u een mail sturen naar  info@nes4nes.nl 

 Met vriendelijke groet, 
 Stichting Nes4Nes (in oprichting)” 

 Gevonden voorwerpen 
 In de hal bij de voordeur staan een aantal bakken met kleding die in de kleedkamer van de 
 gymzaal of in de school zijn blijven liggen. Mogelijk is uw kind een trui, jas, (gym)schoenen 
 of iets anders kwijt en ligt dit in één van deze bakken. Wilt u uw zoon/dochter vragen om in 
 de bak te kijken of het verloren kledingstuk in één van deze bakken ligt of zelf een kijkje 
 nemen? Na de kerstvakantie worden de bakken geleegd en wordt de kleding geschonken 
 aan een goed doel. 
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 Kerstactiviteiten woensdag 21 december 
 Op woensdag 21 december staan een aantal kerstactiviteiten gepland: 

 Kledingmarkt 
 Met het oog op duurzaamheid hebben de kinderen kleding aangeleverd die zij niet meer 
 dragen en organiseren wij met hulp van de OR van 11.30 tot 12.20 uur een tweedehands 
 kledingmarkt . Dit lijkt op de kleedjesmarkt die in de kinderboekenweek is gehouden. U bent 
 vanaf 11.30 uur van harte welkom om samen met uw kind(eren) rond te lopen over de 
 kledingmarkt. Alle kinderen krijgen een aantal bonnetjes. Met elk bonnetje kunnen de 
 kinderen een kledingstuk uitzoeken. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om met uw 
 kind(eren) rond te lopen, dan is het handig dat uw kind zijn/haar eigen maat weet. Om 12.20 
 uur is de markt afgelopen en gaan alle kinderen terug naar de klas. U kunt buiten wachten 
 tot uw kind(eren) uit school komt/komen. 

 Kerstdiner 
 Na jaren van alternatieven gaat dit jaar het kerstdiner voor de kinderen als vanouds door. De 
 deuren van de school gaan om 16.45 uur open. Het kerstdiner start om 17.00 uur en 
 duurt tot 18.00 uur. 
 Alle kinderen komen ‘s avonds naar school en nemen iets te eten of te drinken mee. Ook 
 nemen alle kinderen een lepel, mes en vork mee voorzien van hun naam. 
 Bij alle klaslokalen hangen intekenlijsten waarop aangegeven kan worden wat ieder kind 
 meebrengt om te voorkomen dat alle kinderen hetzelfde meenemen. 

 -  Bij de onderbouw vullen de ouders deze in op de dagen dat ze naar binnen mogen 
 -  Bij de bovenbouw vullen de leerlingen dit in na overleg met hun ouders 

 Aansluitend zullen de kinderen met hun groep onder leiding van onze muziekdocent Liv een 
 optreden verzorgen voor hun ouders. Dit zal bij mooi weer op het schoolplein plaatsvinden. 
 Bij slecht weer is dit in de aula. Daarna nemen alle ouders hun kinderen mee naar huis en is 
 het diner afgelopen. 

 Kerstborrel voor ouders 
 Tijdens het kerstdiner wordt er ook voor de ouders een gezellig samenzijn georganiseerd 
 door de OR. Ook hiervoor wordt u gevraagd om iets te eten mee te nemen. Deze lijst hangt 
 bij de voordeur van de school. Het meenemen van dranken is niet nodig. Dit zal door de 
 OR geregeld worden. 

 Studiedag en kerstvakantie 
 Donderdag 22 december worden de kinderen op de normale tijd op school verwacht. Dit is 
 een gewone schooldag, dus gymspullen mee! 
 Op vrijdag 23 december heeft het team van De Zwaluw een studiedag. Alle leerlingen zijn 
 dan vrij van school. Aansluitend hebben de leerlingen twee weken kerstvakantie.  De 
 kinderen zijn vrij van vrijdag 23 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023. 

 Namens het team van De Zwaluw wens ik u alvast een fijne vakantie met uw gezin, hele 
 fijne feestdagen en een mooi begin van het nieuwe jaar. We zien de kinderen graag gezond 
 en uitgerust weer op school op maandag 9 januari 2023. 

 Hartelijke groet, 
 Karine Emons 


