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 In dit Zwaluwnieuws leest u over: 
 ●  Een gezond en gelukkig 2023 
 ●  Start thema Moderne geschiedenis 
 ●  Nieuwe intern begeleider 
 ●  Rapportmappen mee naar school 
 ●  Reminder: gymspullen mee 
 ●  Qpido gastles en ouderavond groep 7 en 8 
 ●  Uitleg overstap naar VO voor ouders groep 8 
 ●  Nieuws van de MR 
 ●  Samenwerking externe zorgpartners 
 ●  Voorstellen jeugdhulpverleners op De Zwaluw 
 ●  Voorstellen leerplichtambtenaar en recht op onderwijs 
 ●  Voorstellen team jeugdgezondheidszorg verbonden aan De Zwaluw 
 ●  Uitnodiging bijeenkomst passend inclusief onderwijs 18 januari 

 Een gezond en gelukkig 2023 
 Namens het team van De Zwaluw wens ik u en uw gezin een gezond en gelukkig 2023. 
 We gaan met elkaar een mooi vervolg geven aan dit schooljaar. 

 Start thema Moderne geschiedenis 
 Maandag 16 januari gaan we starten met het thema Moderne geschiedenis. De ouderraad 
 gaat morgen de thematafel bij de ingang van de school weer aanpassen. 
 Als thema-opening wordt in de groepen 3/4, 5/6, 7 en 8 een KahootQuiz gespeeld van 8:45 
 tot ongeveer 9:15 uur. Alle ouders zijn hierbij welkom en zijn hiervoor uitgenodigd via Parro. 
 Groep 1/2 opent het thema zonder ouders in de eigen groep. 

 Nieuwe intern begeleider 
 Het heeft even geduurd, maar gelukkig hebben we een nieuwe intern begeleider gevonden! 
 Met ingang van deze week start Sanae Dahoui op De Zwaluw. Zij werkt al als intern 
 begeleider op één van de andere scholen van Amstelwijs. Sanae zal elke woensdag en in 
 de oneven weken op dinsdag aanwezig zijn. Zij zal zich binnenkort aan u voorstellen. 

 Rapportmappen mee naar school 
 Binnenkort krijgen alle leerlingen weer een rapport. Groep 8 krijgt, met het oog op de 
 adviesgesprekken, het rapport al mee op 20 januari. Groep 1 t/m 7 krijgt 17 februari het 
 rapport mee. Niet alle rapportmappen blijken te zijn ingeleverd. Als u nog een rapportmap 
 thuis heeft liggen, wilt u deze dan aan uw kind meegeven naar school? 
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 Reminder: gymspullen mee 
 Alle leerlingen nemen deel aan de gymles, behalve als er een medische reden is waarvoor 
 zij niet mogen gymmen. Hiervoor moeten zij gymschoenen en gymkleding meenemen. Deze 
 week blijken meerdere kinderen geen gymspullen mee te hebben. Wilt u uw kind helpen 
 herinneren dat hij/zij de gymspullen op dinsdag en donderdag meeneemt naar school? 

 Qpido gastles en ouderavond groep 7 en 8 
 Het op een goede manier omgaan met elkaar is voor kinderen niet altijd vanzelfsprekend. 
 Kinderen lijken zich soms niet van bewust wat er wel/niet kan worden gezegd of gedeeld en 
 realiseren zich niet wat de impact op een ander is van wat zij zeggen of doen. Soms maken 
 kinderen onderling sexueel getinte opmerkingen die onprettig of grensoverschrijdend zijn. 
 Wij vinden het als school belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan hoe leerlingen zich 
 op goede manier met elkaar om kunnen gaan. 
 Woensdag 11 januari heeft de organisatie Qpido een gastles gegeven aan zowel groep 7 als 
 groep 8. Op maandag 16 januari organiseren wij met Qpido van 19:00 tot 20:30 uur een 
 informatieavond voor alle ouders van groep 7 en 8, zodat ouders weten wat er is besproken 
 en hoe zij hun kind kunnen begeleiden. 

 In maart/april wordt door ons in samenwerking met Digiwijzer voor alle ouders van de school 
 een informatieve bijeenkomst georganiseerd over hoe u uw kind in het algemeen kunt 
 begeleiden in het gebruik van internet, social media etc. De datum is nog niet vastgesteld. 

 Uitleg overstap naar VO voor ouders groep 8 
 Een goede overstap van basis- naar voortgezet onderwijs is belangrijk. Daarom hebben het 
 voortgezet onderwijs (VO) en het primair onderwijs (PO) afspraken gemaakt over hoe de 
 overstap verloopt. Deze afspraken noemen we de kernprocedure.  Op 8 februari om 14.00 
 uur  wordt door de leerkracht en de stagiaire van groep 8 een bijeenkomst voor ouders van 
 groep 8 georganiseerd waarin hier uitleg over wordt gegeven. 

 Nieuws van de MR 
 Bart Doeswijk, voorziter van de MR van onze school, heeft mij gevraagd onderstaand 
 verslag met u te delen: 

 De laatste maanden van 2022 hebben we 2 MR-vergaderingen gehouden, om alles netjes 
 op tijd af te kunnen ronden. 
 We hebben de schoolgids 2023 besproken en met wat kleine aanpassingen goedgekeurd. 
 Een samenvatting ervan vind je altijd achter op de schoolkalender en het volledige 
 document wordt op de website geplaatst. 
 Verder hebben we gesproken over de besteding van de NPO-gelden. Dit is geld wat door de 
 overheid beschikbaar gesteld wordt om leerachterstanden, ontstaan in de coronatijd, te 
 herstellen. De plannen dekken de begroting op dit moment nog niet, maar de MR is het eens 
 met de weg die de school inslaat en wacht verdere begroting en plannen af. 
 Het schermgebruik op school is besproken, met de vraag hoe de school hier tegenaan kijkt. 
 Op dit moment is inzichtelijk gemaakt hoeveel gebruik er gemaakt wordt van schermen en 
 hoe educatief dit ingezet wordt. 
 Als laatste punt: het aflopen van de termijnen van Resie Verbeek en Bart Doeswijk als lid 
 van de MR namens alle ouders/verzorgers op school. 
 Zowel Resie als ikzelf hebben aangegeven graag nog een termijn door te willen gaan. En via 
 deze weg roepen we jullie allemaal op om jezelf ook kandidaat te stellen voor de MR. 



 Het is een interessante manier om meer te leren over het reilen en zeilen achter de 
 schermen op school en actief je invloed uit te oefenen op het beleid. Daarnaast is het 
 natuurlijk ook gewoon leuk en gezellig en leer je het team en ouders beter kennen. Bij 
 meerdere kandidaten zal er een stemming volgen. 
 Geef je op bij  mr@dezwaluw.nl  of  directie@dezwaluw.nl  . 
 Op 26 januari is de volgende MR-vergadering om 19.00 op school, deze kunt u bijwonen, u 
 bent van harte welkom. 

 Samenwerking met externe zorgpartners 
 Elke basisschool wordt door externe zorginstanties ondersteund. Wij onderhouden nauwe 
 contacten met de GGD, het samenwerkingsverband Amstelronde en de jeugdhulpverleners, 
 sociaal team en leerplichtambtenaar van de gemeente Amstelveen. In dit Zwaluwnieuws 
 stellen de jeugdhulpverleners, de leerplichtambtenaar en het team Jeugdgezondheidszorg 
 dat aan De Zwaluw verbonden is zich voor: 

 ●  jeugdhulpverleners 
 ●  leerplichtambtenaar 
 ●  team jeugdgezondheidszorg 

 Voorstellen jeugdhulpverleners op De Zwaluw 
 De gemeente Amstelveen heeft aan elke school een jeugdhulpverlener gekoppeld. Voor 
 onze school zijn dat Bärbel Schrama en Marlies Schutte. 
 De jeugdhulpverleners zullen om de week op vrijdag op school aanwezig zijn. 
 Morgenochtend 13 januari is één van hen van 8.45 tot 11.00 uur aanwezig. U kunt 
 zonder afspraak met vragen direct bij hen terecht. De jeugdhulpverlener is te vinden 
 in  de ruimte van Unikidz.  Klik hier voor meer informatie  . 

 Voorstellen leerplichtambtenaar op De Zwaluw en recht op onderwijs 
 De gemeente Amstelveen heeft ook aan elke school een leerplichtambtenaar toegewezen. 
 Haar naam is Adrie Jansen.  Klik hier voor meer informatie  . 
 Door team leerplicht is een document ‘  Recht op onderwijs en leerplicht  ’ opgesteld. Hierin 
 staan de regels omtrent het aanvragen van extra verlof. 

 Voorstellen team jeugdgezondheidszorg op De Zwaluw 
 Het team van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) op basisschool de Zwaluw bestaat uit 
 jeugdverpleegkundige Karin Jongkind, jeugdarts Helen de Ruiter en doktersassistente 
 Liesbeth Klarenbeek.  Klik hier voor meer informatie  . 

 Uitnodiging bijeenkomst Inclusief onderwijs in Amstelveen 
 De gemeente Amstelveen organiseert een bijeenkomst over passend inclusief onderwijs. 
 Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 18 januari van 19:30 tot 21:30 uur in het 
 raadhuis van Amstelveen. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.  Klik hier voor meer 
 informatie  . 

 Hartelijke groet, 
 Karine Emons 
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