
 

 

 

Nieuwsbrief april 2022 
Het is alweer bijna meivakantie. We hebben een heel gezellig paasontbijt gehad 
en de koningsspelen komen er aan. We kunnen hierna genieten van de vakantie! 
 

Lente ontbijt 
Vorige week hebben we genoten van het Paasontbijt! De 
bakker moest er extra vroeg voor op, maar wat was het 
allemaal lekker! Croissantje, matze, ontbijtkoek of een 
boterham met hagelslag, het was er allemaal. Veel 
kinderen hadden ook een eitje mee! Ook kwamen er twee 
paashazen elke klas een bezoekje brengen! Bedankt 
ouderraad, voor dit gezellige ontbijt! 
 

Ouders in de school  
In de periode dat er geen ouders de school in mochten, 
zijn de kinderen echt gegroeid in hun zelfstandigheid. We 
zijn een Daltonschool en vinden het belangrijk dat 
kinderen een grote mate van zelfstandigheid ontwikkelen. 
Dit betekent dat zij hun eigen jas kunnen uittrekken, hun 
tas kunnen dragen en ook hun eigen pauzehapje op de 
juiste plek kunnen leggen. We zien dat sommige ouders deze handelingen weer overnemen 
op het moment dat ze met hun kind mee de school in komen. Om de kinderen verder te laten 
groeien in hun zelfstandigheid willen we u echt verzoeken uw kind zoveel mogelijk zelfstandig 
te laten doen! Op de andere dagen lukt het immers ook.  
 
Nog even een reminder voor de dagen wanneer je als ouder mee naar binnen mag;  Voor de 
kinderen in groep 1 t/m 4 geldt dat dit alle woensdagen of vrijdagen mag. Voor de 
Plantsoenlaan is dit op oneven weken: 
Week van 9 mei, 23 mei, 6 juni, 20 juni en 4 juli. 
 
We zien vooral op de locatie Wilgenlaan dat er toch behoorlijk wat ouders mee naar binnen 
gaan, ook via de achterzijde. Dit kan echt alleen op de daarvoor bedoelde dagen! 
Uitzonderingen natuurlijk daargelaten, maar bespreek dit dan met degene die bij deur staat 
en loop niet gewoon naar binnen. Ouders met kinderen die nog aan het wennen zijn, mogen 
natuurlijk mee naar binnen.   

 
SOPOH wordt Floreer!  



  

 

De Zwaan valt onder een stichting. Deze stichting heette 
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer, 
SOPOH. Sinds 1 april heten we Floreer! Onze nieuwe naam 
Floreer is bedacht door het bestuur en de directies 
gezamenlijk. Met elkaar hebben we gezocht naar onze kracht 
én naar onze intenties. Daar verwijst Floreer dan ook naar: 
groeien, bloeien, tot volle ontplooiing komen, boven het 
gewone uitstijgen. Een naam die past bij onze visie en ambities! 
 

Koningsspelen 
Vrijdag 22 april is het tijd voor de Koningsspelen! We maken 
er met elkaar een sportieve dag van! Deze dag zal met de 
gehele school plaatsvinden in en rondom de speeltuin, 
vlakbij de locatie Plantsoenlaan.  Wat fijn dat ook zoveel 
ouders zich hebben aangemeld. Het wordt een sportdag 
met een oranje randje!  
  

 
Te laat komen 
Het kan behoorlijk hectisch zijn, in de ochtend, om je kind op tijd naar 
school te krijgen. Er kunnen dingen tegen zitten, je kind treuzelt of de 
wekker ging te laat af. Een keer te laat komen kan natuurlijk gebeuren, 
maar we willen u toch echt verzoeken wel op tijd te zijn. Het geeft 
onrust in de groep, die net gestart is. Graag uw begrip en medewerking!   
 

Luizenbrigade 
Het is steeds lastiger om ouders te vinden voor de luizencontrole. Tijdens de controles 
worden ook meestal geen levende luis gevonden, wel soms ‘oude’ neten. Bij navraag blijken 
ouders hier meestal al van op de hoogte en zijn al gestart met behandelen. Vanwege deze 
punten kregen wij de vraag vanuit de luizenbrigade of een luizencontrole na iedere vakantie 
nog nodig is. Wij begrijpen deze vraag en hebben ingestemd geen luizencontroles meer uit te 
voeren. We zullen wel controles gaan doen indien er in een groep meerdere meldingen zijn 
van neten/luizen. We willen u als ouders wel verzoeken zelf geregeld uw kind te controleren 
en bij ontdekking van luizen of neten dit op school bij de leerkracht van uw kind te melden. 
Mochten we merken dat er weer veel meer luizen geconstateerd gaan worden, dan gaan we 
ons gaan beraden hoe we dit kunnen gaan oppakken.  
 

Studiedag 19 april 



  

 

Afgelopen dinsdag hebben we met het hele team een studiedag gehad. De 
ochtend stond in het teken van Dalton. We zijn met het team bezig met de 
opleiding voor Dalton en deze keer stond de kernwaarde Vrijheid/ 
verantwoordelijkheid centraal. In het daltononderwijs wordt een stuk 
verantwoordelijkheid van de leerkrachten overgedragen aan de kinderen. Op 
die manier worden de kinderen actiever betrokken bij het eigen leerproces. Het accent wordt 
vooral gelegd op het zich eigen maken van de lesstof en minder op het uitvoeren van een 
door de leerkracht opgelegde opdracht. De leerkracht bewaakt, stuurt en controleert 
hierdoor meer het totale leerproces dan in het regulier basisonderwijs.   
De vrijheid en verantwoordelijkheid komt vooral tot uiting in het werken met de (week)taak. 
De kinderen hebben een stukje vrijheid bij het werken aan of met deze taak. Deze vrijheid ligt 
in:   

▪ Het moment waarop aan welk(e) vak(gebieden) gewerkt wordt, in welke volgorde, 
hoe lang en waar;  
▪ De keuze wanneer en of er zelfstandig of samengewerkt wordt;   
▪ Het al of niet raadplegen van en de keuze van materialen. 

 
In de middag zijn we aan de gang gegaan met begrijpend lezen en feedback. Het was een 
inspirerende dag! 
 

Bericht van Sportservice Haarlemmermeer 
Wil jij een onvergetelijke meivakantie beleven? Dan hebben wij 
misschien wel de leukste activiteiten speciaal voor jou! 
  
Het Mega- Sport & Spelfestijn 
Op 26 april (Nieuw Vennep) en 3 mei (Hoofddorp) organiseert Team Sportservice 
Haarlemmermeer een Mega Sport- en Spelfestijn. 
Kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen gedurende 2 uur onder andere meedoen met silent 
disco, air hockey, voetbal, een stormbaan en diverse clinics. 
Kijk snel op www.noordhollandactief.nl, kies jouw gemeente en vul daaronder ‘mega sport’ in, 
of druk op de onderstaande link: Het Mega- Sport & Spelfestijn   
   
De Sportvierdaagse Experience Day 
Ook zo benieuwd naar de Sportvierdaagse 2022 van Team Sportservice? En ben jij tussen de 6 
en 14 jaar oud? 
Doe dan mee met de Sportvierdaagse Experience day! Tijdens deze dag kun je beleven wat je 
tijdens de Sportvierdaagse 2022 kunt verwachten. 
Met een eigen teambegeleider ga je de gehele dag in verschillende groepen sport- en 
spelactiviteiten beleven en samen lunchen. 
Hierbij moet je denken aan: clinics, voetbal, tennis, stuntsteppen, een stormbaan en meer! 
Kijk snel op www.noordhollandactief.nl, kies jouw gemeente en vul daaronder 
‘Sportvierdaagse’ in of druk op de onderstaande link: Sportvierdaagse Experience Day 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.noordhollandactief.nl%2F&data=04%7C01%7C%7C7ec78655b61041327f8a08da1948aee3%7C4723b1041e2f4e12aa9e95dd73d6fb28%7C0%7C0%7C637850097202580266%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0TXQnZvvn56eaNQZrUd%2BpC%2BuwwsADU8Ig%2F1y9a9kchM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.noordhollandactief.nl%2Factiviteiten%3Fgemeente%255B0%255D%3D116%26sort%3Dname%26zoeken%3Dmega%2520sport&data=04%7C01%7C%7C7ec78655b61041327f8a08da1948aee3%7C4723b1041e2f4e12aa9e95dd73d6fb28%7C0%7C0%7C637850097202580266%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=C1Ga9JUcmOwSVdf%2BbDbVz2nZSJtmBvyhLiV415AKGMw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.noordhollandactief.nl%2F&data=04%7C01%7C%7C7ec78655b61041327f8a08da1948aee3%7C4723b1041e2f4e12aa9e95dd73d6fb28%7C0%7C0%7C637850097202580266%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0TXQnZvvn56eaNQZrUd%2BpC%2BuwwsADU8Ig%2F1y9a9kchM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.noordhollandactief.nl%2Factiviteiten%3Fgemeente%255B%255D%3D116%26zoeken%3Dsport%2Bexperience%26sort%3Dname%26zoeken%3Dexperience&data=04%7C01%7C%7C7ec78655b61041327f8a08da1948aee3%7C4723b1041e2f4e12aa9e95dd73d6fb28%7C0%7C0%7C637850097202580266%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xcqfWdMeV76bhCnhdcrCYJDwJjWBQSHKZ4T1iTcHbP4%3D&reserved=0


  

 

 Meld je dan snel aan vol = vol 
 

GMR zoekt leden 
Naast de Medezeggenschapsraad (MR) van de Zwaan is er ook een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) met daarin een vertegenwoordiging van ouders en 
personeelsleden van de Floreer scholen. De GMR zoekt leden! Meer informatie vindt u in 
bijgevoegde flyer.  
 

Bericht van Speeltuinvereniging Zwanenburg  
Is jouw gezin al lid? Het speeltuinseizoen is namelijk weer geopend! 
Als je binnen de Haarlemmermeer woont kan je 
van 1 april t/m 30 september al voor €37,50 per 
kalenderjaar met je gezin van zondag t/m vrijdag 
van 13:00 uur tot 17:00 uur heerlijk klimmen, 
klauteren, schommelen, springen en spelen. 
Lekker spelen voor de mini’s vanaf 13:00 uur en 
even uitblazen na school voor de grotere kids. Ook 
tijdens de vakanties en op feestdagen heten wij 
jullie op zondag t/m vrijdag van harte welkom! 
Hou je onze sociale media in de gaten? Wij 
organiseren ook héél veel leuke activiteiten…… 
Tot gauw bij onze speeltuin! 
 

Vakantie en studiedag 
De meivakantie is vanaf 25 april tot en met 6 mei. Woensdag 25 mei hebben we een 
studiedag en donderdag 26 en vrijdag 27 mei zijn we vrij in verband met Hemelvaartsdag. 6 
juni zijn de kinderen vrij i.v.m. Pinksteren. 7 juni is dan de laatste studiedag van het jaar.  
 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief ontvangt u vrijdag 20 mei.                                                  


