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 In dit Zwaluwnieuws leest u over: 
 ●  Vandalisme en vernielingen op het schoolplein 
 ●  Inloop met leesplezier! 
 ●  Uitbreiding Unikidz (BSO) 
 ●  Weg met hondenpoep 
 ●  E-waste race 
 ●  Uitje naar het Verzetsmuseum op wielen voor groep 7 
 ●  Aanwezigheid GGD en jeugdhulpverlener in de school 

 Vandalisme en vernielingen op het schoolplein 
 Velen van u hebben al gehoord dat onze school in de nacht van 13 op 14 januari het 
 slachtoffer is geworden van vandalisme op het schoolplein achter De Zwaluw. E  r zijn tegels 
 gelicht waar een hakenkruis van is gelegd, tegels stukgegooid en tegels weggehaald bij één 
 van de achteringangen. Meerdere inwoners hebben ons hierover in het weekend 
 geïnformeerd. Zij hebben de losse tegels opgeruimd en lopen sindsdien ‘s avonds een extra 
 rondje rondom de school. Dat waarderen wij zeer! 
 De politie is geïnformeerd en neemt dit, net als wij, onze stichting Amstelwijs en de 
 gemeente Amstelveen, hoog op. Regelmatig zijn er agenten op school om hierover in 
 gesprek te zijn. Dit wordt ook door de kinderen opgemerkt en er is/wordt in de groepen 
 uitgelegd waarom de agenten op school zijn. Er is door ons aangifte gedaan, ook voor 
 eerdere vernielingen. Mocht u informatie hebben die u met mij wilt delen, dan kunt u mailen 
 naar  directie@dezwaluw.nl  . 

 Inloop met leesplezier! 
 Lezen en plezier in lezen vinden we op De Zwaluw heel erg belangrijk. We hebben 
 inmiddels een uitgebreide bibliotheek waarin onze leerlingen steeds beter de weg vinden 
 naar leuke boeken. Het is ook een fijne ruimte om te lezen. Daarnaast is er in alle klassen 
 een leeshoek, wordt er elke dag minimaal een kwartier besteed aan lekker lezen en lezen de 
 leerkrachten vrijwel elke dag voor. Juist dat voorlezen is ook thuis heel belangrijk. Doordat 
 kinderen voorgelezen worden, leren de kinderen dat lezen leuk is en wordt de woordenschat 
 steeds groter. Maar voorlezen is soms best lastig. Want wat is nou een goed boek? Hoe lees 
 je dan voor? En welke vragen kun je stellen om over een boek te praten? 
 Graag willen we u als ouder  betrekken in dit leesproces en daarom hebben we onze 
 leesconsulent Maarten Spaan van bibliotheek Amstelland uitgenodigd voor een “lesje” 
 voorlezen. Vorig schooljaar hebben we dit alleen gedaan met de groepen 1/2 en 3/4, maar 
 dit jaar willen we dit aanbieden voor alle groepen. 
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 Maarten Spaan komt  voorlezen aan de kinderen en u mag daar als ouder bij zijn! Samen 
 met uw kind luistert u naar en geniet u van een boek dat wordt voorgelezen. Na afloop is er 
 de mogelijkheid om in onze bibliotheek met Maarten na te praten over (het belang van) 
 voorlezen. Dit natuurlijk onder het genot van een kopje thee of koffie. We starten om 
 8.45 uur in de klassen: 
 woensdag 8 februari groep 1/2 
 maandag 13 februari groep 3/4 
 woensdag 15 februari groep 5/6 
 vrijdag 17 februari groep 7 
 woensdag 8 maart groep 8 
 Komt u ook plezier in lezen hebben met ons? 

 Uitbreiding BSO Unikidz 
 In juni 2022 is de samenwerking tussen De Zwaluw met onze BSO aanbieder Unikidz van 
 start gegaan. Vanaf heden heeft Unikidz plek om nieuwe kinderen na schooltijd op te 
 vangen. Unikidz heeft een eigen ruimte in ons schoolgebouw.  Meer informatie vindt u in 
 deze brief  . Mocht u een kijkje willen nemen bij Unikidz, dan kan dat natuurlijk ook. Na 
 schooltijd bent u van harte welkom. 

 Weg met hondenpoep 
 Op zowel het grasveld achter/naast de school als het schoolplein en het basketbalveld ligt 
 regelmatig hondenpoep. Leerlingen spelen daar, leerkrachten en ouders lopen er rond en 
 trappen in de hondenpoep en lopen deze de school in, wat voor iedereen vervelend is. Wij willen 
 iedere hondenbezitter vragen om de poep van hun hond op te ruimen. Tevens het dringende 
 verzoek alleen buiten schooltijden met de hond over het schoolplein te lopen. 

 E-Waste Race in mei 2023 
 Ook dit schooljaar doet onze school weer met een aantal groepen mee aan de E-Waste 
 Race. E-Waste staat voor elektronisch afval. De kinderen proberen zoveel mogelijk kapot 
 elektronisch afval te verzamelen om dit apart te laten recyclen, zodat het milieu hier niet 
 extra mee wordt belast. Er wordt een gastles gegeven op school waarin het belang van het 
 verminderen, hergebruiken en recyclen van e-waste wordt uitgelegd. Er zijn meerdere 
 basisscholen in onze regio die zoveel mogelijk E-Waste proberen te verzamelen. De school 
 die aan het eind het meest heeft ingezameld, wint een leuke schoolreis voor de hele klas. 
 Wilt u alvast E-Waste verzamelen? U hoort op een later moment hoe en wanneer dit kan 
 worden ingeleverd op school. 

 Uitje naar het Verzetsmuseum op wielen voor groep 7 
 Op woensdag 1 februari gaat groep 7 een bezoek brengen aan het Verzetsmuseum op 
 wielen. De kinderen gaan terug naar het jaar 1940 en worden aan de hand van een 
 opdrachtenboekje geïnformeerd over waargebeurde oorlogsverhalen. Naast het bezoek aan 
 het Verzetsmuseum op wielen, wordt in de groep aandacht geschonken aan dit onderwerp 
 en worden de leerlingen voorbereid op het bezoek. 

 Aanwezigheid GGD en jeugdhulpverlener op school 
 De jeugdverpleegkundige of jeugdarts van de GGD bekijkt de gezondheid en ontwikkeling 
 van basisschoolkinderen. Dit gebeurt twee keer gedurende de basisschoolperiode: in 
 groep 2 en in groep 7. Daardoor krijgen u en uw kind snel hulp als dat nodig is. Deelname 
 aan het gezondheidsonderzoek is vrijwillig. Volgende week is de GGD op dinsdagochtend 
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 31 januari en donderdagochtend 2 februari aanwezig op school voor de screening van 
 leerlingen in groep 7. Ouders van leerlingen van groep 7 hebben hier thuis een 
 uitnodigingsbrief over ontvangen. 

 Op vrijdag 10 februari van 8.45 tot 11.00 uur is Bärbel Schrama, jeugdhulpverlener, op De 
 Zwaluw aanwezig. Mocht u met haar in gesprek willen, dan kunt u haar vinden in de ruimte 
 van Unikidz. U hoeft hier geen afspraak voor te maken. 

 Fijn weekend en hartelijke groet, 
 Karine Emons 


