
 

 

 

Nieuwsbrief augustus 2022 
De vakantie is bijna weer voorbij. We zijn blij volgende week alle kinderen 

weer te zien! Met elkaar maken we er een goed schooljaar van! 

 

Start 
Maandag 29 augustus start het nieuwe schooljaar. Voor de Wilgenlaan geldt voor deze eerste 
dag dat de kinderen van groep 4A samen met groep ½ door de voordeur (i.p.v. via de 
achterkant) naar binnen gaan. De kinderen van groep 3 en 4B gaan rechtsom langs de school 
via het schoolplein naar hun nieuwe lokaal. Voor de Plantsoenlaan geldt dat alle kinderen de 
eerste dag via de hoofdingang naar binnen gaan. Maandag mogen de ouders van groep 1 t/m 
4 ook even mee naar binnen. Daarna gelden weer de vaste afspraken.  
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: 
Woensdag of vrijdag in de week van 29 augustus, 12 september, 26 september en 10 
oktober. 
 

Nieuwe noodlokalen 
Afgelopen week zijn de drie noodlokalen opgeleverd. Deze lokalen zijn elders gebruikt en 
aangepast voor onze locatie. De leerkrachten zijn afgelopen week hard aan de slag gegaan om 
de lokalen in te richten. Het ziet er heel mooi uit! Fijn om te melden is dat het 
ventilatiesysteem erg goed werkt! De digiborden worden volgende week gemonteerd, zo ook 
nog wat kleine dingen, zoals de dakranden, het hek etc. Te zijner tijd zal het oude 
noodgebouw afgebroken gaan worden. Ook wordt gekeken waar de voetbalkooi geplaatst zal 
gaan worden op het schoolplein.  



  

 

Kijkje in de klas 

In de kalender heeft u het al kunnen zien; het kijkje in de klas komt eraan. De leerkrachten 
laten u graag na de start van de dag samen met de kinderen kennis maken met het leerjaar en 
het lokaal. Voor de locatie Wilgenlaan is dit op woensdag 14 of vrijdag 16 september. Voor de 
Plantsoenlaan op woensdag 21 of vrijdag 23 september. Voor beide locaties kunt u dus kiezen 
op welke dag het voor u het beste uitkomt. Het programma is hetzelfde op beide dagen. Een 
uitnodiging volgt nog via de leerkracht van uw kind. In dezelfde week ontvangt u ook verdere 
informatie over de groep en het leerjaar van uw kind.  
 

Parkeerplaatsen 

Op de Essenlaan zijn i.v.m. de nieuwe noodlocatie 12 parkeerplaatsen gemaakt! Let op: deze 
plekken zijn niet via de Wilgenlaan te bereiken.   
 

Startgesprekken 

Met het kijkje in de klas kunt van alles in de groep zien en alvast even kennis maken met de 
leerkracht. Toch is het fijn om ook even individueel kennis te kunnen maken. Daarnaast vindt 
de leerkracht het ook prettig om wat meer informatie over uw kind te krijgen. Voorgaande 
jaren vulde u hiervoor van te voren een vragenlijst in. Dat hoeft dit jaar niet meer. De 
leerkracht zal met u vragen doornemen. Voor de groepen 5 t/m 8 geldt dat ook uw kind bij 
het gesprek is. 12 September vanaf 12.00 uur kunt u inschrijven voor broertjes en zusjes. 
Vanaf 13 september kunt u inschrijven voor alle kinderen. Voor de groepen 1/2 worden de 
startgesprekken op een andere manier ingericht. Dit i.v.m. de kennismakingsgesprekken en 
de KIJK gesprekken.  
 

Parro 

De nieuwe ouders zijn of worden uitgenodigd voor de Parro app. Mocht het 
u niet lukken om de app te activeren of heeft u geen uitnodiging 
ontvangen, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de leerkracht van uw kind. Naast veel 
leuke en interessante informatie worden ook belangrijke zaken via Parro met u gedeeld. Zo 
blijft u goed op de hoogte van alles binnen de Zwaan. Daarnaast is het activeren van de Parro 
app nodig voor het inplannen van start- en rapportgesprekken.  

 
Bieb ouder 

Voor beide locaties zijn we weer op zoek naar ouders die willen 
helpen in de schoolbibliotheek. Het gaat om het eerste half uur 
van de schooldag. Aanmelden kan bij de leerkracht van uw kind.  
 

 



  

 

Klassenouder 

Voor iedere groep zoeken we een klassenouder. De invulling als klassenouder kan per groep 
verschillen. Heeft u hiervoor interesse dan kunt u dit bij de leerkracht van uw kind aangeven. 
 

Daltonopleiding 

Het gehele team van de Zwaan gaat het tweede opleidingsjaar in 
van de Daltonopleiding. Een groot deel van de studiedagen worden 
dit jaar ook daarvoor gebruikt. Aan het einde van dit schooljaar zal 
iedereen zijn certificaat ontvangen! 
 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op 23 september.             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot maandag! 
 


