Nieuwsbrief 20 augustus 2021
Welkom in schooljaar 2021-2022! We hopen dat jullie een goede vakantie hebben gehad en
nog aan het genieten van de laatste vakantiedagen! We hopen maandag alle kinderen weer
te verwelkomen op De Zwaan!
Deze week zijn we met het team begonnen de klassen in te
richten, weektaken klaar te maken, agenda’s up to date te maken
en te vergaderen. Ook hebben we een leuke middag
georganiseerd om de nieuwe leerkrachten welkom te heten en
het gezellig met elkaar te hebben! We zijn er klaar voor en
hebben zin in het nieuwe schooljaar!

Wegbrengen en ophalen
De kleuters zullen verzamelen aan de rand van
het schoolplein. De groepen 3 en 4 komen via
het achterplein naar buiten en u kunt ze hier ook
opwachten. De naschoolse opvang haalt de
kinderen binnen op. We verzoeken u een ruim
pad open te laten voor de doorgang naar het
achterplein. Voor de duidelijkheid; De ouders
van groep 3 en 4 kunnen doorlopen naar het
achterplein. De ouders van groep 1 en 2
wachten op het voorplein. De leerlingen van
groep 5 gaan zelfstandig naar buiten.

Corona
In het nieuwste corona-protocol is opgenomen dat de anderhalve meter afstand regel nog
steeds voor de ouders geldt. Dit betekent dat het bij het brengen nog steeds niet mogelijk de
school in te gaan. Wanneer dit voor uw kind problematisch is na zo’n lange zomerstop, is het
mogelijk iets later te starten (in overleg met de leerkracht). Uiteraard zullen er ook
verschillende mensen (Sylvia, Priscilla, Wendy en Lisette) bij de entree aanwezig zijn om
kinderen op te vangen. Wat wij hebben gemerkt afgelopen jaar, heeft het alleen naar binnen
gaan van de leerlingen ook positieve kanten. De leerlingen zijn zelfstandiger, ze hangen zelf
jas en tas op etc. en de lessen kunnen eerder beginnen. Ouders mogen overigens wel op
afspraak in de school komen. Dus voor gesprekken bent u van harte welkom in de school!

Gymrooster
In het gymrooster zijn een paar aanpassingen gemaakt. Hieronder vindt u het definitieve
rooster. De eerste schooldag is er nog geen gym. We starten dus op dinsdag met gym.

Maandag
Tot 10.05 op WL
Priscilla
Dinsdag
Kevin

Woensdag
Tot 11.00 op de
Wilgenlaan, daarna De
Olm
Donderdag Kevin

Donderdag Priscilla
Op WL

08.30-09.15
09.15-10.00
10.45-12.15
12.15-13.45
08.15-09.45
09.45-11.15
11.30-13.00
13.00-13.45
08.35-09.20
09.20-10.05
10.15-11.00
12.15-13.45
08.30-09.45
09.45-11.00
11.15-12.30
12.30-13.45
08.35-09.20
09.20-10.05
10.05-10.50
10.50-11.35
12.30-13.15
13.15-14.00

Tot aan voorjaarsvakantie
1/2A
1/2B
5B
7A
6A
6B
5A
3A in Olm
1/2C
1/2D
3B op WL
7B
4B
4A
8B
8A
1/2B
1/2A
1/2C
1/2D
3A
3B

Vanaf de voorjaarsvakantie
1/2A
1/2B
7A
5B
6B
6A
5A
3B in Olm
1/2C
1/2D
3A op WL
7B
4A
4B
8A
8B
1/2B
1/2A
1/2C
1/2D
3B
3A

Telefoon
Voor beide locaties zijn we nu bereikbaar onder hetzelfde telefoonnummer: 020-4974985.

Nieuwe schoolapp: Parro
U heeft al of u ontvangt binnenkort een uitnodiging voor de app Parro. Parro gaat de
schoolapp en Klasbord vervangen. Straks kan alle communicatie via Parro; het inschrijven
voor rapportgesprekken, aanmelden ouderhulp, afspraken met de leerkracht, nieuwsbrieven
ontvangen, leuke foto’s, ziektemeldingen etc. Meldt u zich snel aan?!

Bijlage
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u de nieuwsbrief van de GGD.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief ontvangt u vrijdag 3 september.

