Nieuwsbrief december 2021
Het is weer december! Een gezellige maand om met elkaar te
vieren. Ondanks een aangepast programma door Corona maken
we er een fijne tijd van! Vandaag nog in Sintsferen, vanaf maandag
volop kerst! We wensen iedereen een leuk Sinterklaasweekend!

Enquête
Bedankt voor het invullen van de enquête! We zijn heel tevreden over de uitkomsten, maar
zien ook enkele punten ter verbetering. We hebben de uitslagen samengevat en actiepunten
geformuleerd. In de bijlage vindt u deze samenvatting van de uitkomsten en de stappen die
we gaan nemen naar aanleiding hiervan.

Corona maatregelen
Het was even spannend; blijven de scholen open of gaan ze dicht. We zijn blij dat de scholen
toch open zijn gebleven. Toch willen we de kinderen, maar ook
ons team zoveel mogelijk veiligheid bieden. Dit houdt onder
andere in dat alle teamleden met (lichte) klachten zich laten
testen en dat we u vragen uw kind bij klachten thuis te houden
en waar mogelijk te laten testen. Fijn dat u ons hierbij helpt!

Sint
Sinterklaas was al afgebeld, maar is nu toch naar De Zwaan gekomen. Hij
heeft een mooi plekje in de school gekregen en alle kinderen op de
Wilgenlaan hebben hem een bezoekje gebracht. In de middag is Sinterklaas
ook nog even langs de Plantsoenlaan gegaan. We zijn hier heel erg blij mee
dat dit met wat flexibiliteit en snel schakelen van ouderraad en team toch is
gelukt! We hebben er een mooie dag van gemaakt.

Kerst
Vandaag staat alles nog in het teken van Sinterklaas, maar vanaf maandag is
de school volledig in de kerstsferen. De kerstcommissie (OR en team) is al
druk bezig met de voorbereidingen. Het kerstdiner is een jaarlijks hoogtepunt. Iedereen die
op z’n mooist met de lekkerste dingen naar school komt. Vorig jaar is dit niet doorgegaan en
ook dit jaar lijkt het hier naar toe te gaan. Vandaar dat we hebben besloten het kerstdiner
voor dit schooljaar om te zetten in een heus galadiner later in het jaar. Zo kunnen we het
speciale moment van in de avond naar school gaan in je mooiste outfit toch nog werkelijkheid
laten worden. Natuurlijk zullen we ook met kerst iets organiseren!

Daltonexperimenten
In alle groepen zijn wij gestart met een experiment. Dit doen we naar aanleiding van de
Daltonopleiding die wij gestart zijn. De groepen 1/2 die hebben als experiment om doelen
zichtbaar te maken voor de kinderen. Het leerdoel nu is dat de kinderen zelfstandig hun jas
kunnen aandoen. Zij hebben dit visueel gemaakt door een uitgeknipte jas op te hangen in de
klas. De kinderen die het kunnen krijgen een sticker of een stempel. Bij de groepen 3 geven ze
aan in hoeverre zij de leerstof beheersen. Dit doen ze door middel van een boom. Ze kunnen
hun naam ophangen bij 'Ik kan het, ik kan het bijna, ik oefen nog en ik ben nog aan het
leren.' Zo kunnen ze ook bij elkaar om hulp vragen als ze er niet uitkomen. In de groepen vier
zijn ze bezig met subdoelen bij de kernwaarde. In de groepen 5 t/m 8 wordt er vooraf
getoetst bij rekenen om te kijken wie er wel/niet meedoet met de instructie. Er wordt
gekeken naar wat kinderen al kunnen en wie er hulp nodig heeft.
Deze experimenten worden aan het eind van de kerstvakantie met elkaar geëvalueerd.

Groep 5 gaat verhuizen
De noodlokalen laten op zich wachten. Ondertussen is het op de Wilgenlaan behoorlijk vol
met een bezette speelzaal en teamkamer. Vooral de speelzaal missen we. De kleuters kunnen
met dit weer niet meer buiten gymmen en in de hal levert het onrust op voor de overige
groepen. Ook de teamkamer wordt wel erg klein voor de kinderen van groep 5B. Vandaar dat
we ervoor gekozen hebben de groepen 5 naar de Plantsoenlaan te laten gaan. Hier zullen
twee lokalen lesklaar gemaakt worden. De ouders van deze groepen zijn hierover eerder deze
week al geïnformeerd. Dit betekent dat de teamkamer weer vrij komt
voor het team, maar vooral dat het speellokaal weer vrijkomt voor de
gymlessen! Heel erg fijn! Groep 4A zal verhuizen naar het lokaal op
de Wilgenlaan van groep 5A.

Klachtenregeling
Uit de tevredenheidsenquête is gekomen dat een deel van de ouders de klachtenregeling van
onze school niet weet te vinden. Deze klachtenregeling kunt u vinden op onze website:
www.obsdezwaan.nl. Onder het kopje Ouders staat de klachtenregeling.

Gym
Meester Kevin wordt binnenkort geopereerd aan zijn knie en zal hierdoor langere tijd niet in
staat zijn de gymlessen te verzorgen. Vanaf volgende week zal meester Ricardo komen
invallen en kunnen de gymlessen volgens het normale rooster plaatsvinden!
We wensen meester Kevin veel beterschap. Meester Ricardo, welkom op De Zwaan.
Hieronder stelt meester Ricardo zichzelf voor:
Beste leerlingen en ouders van De Zwaan,
Mijn naam is Ricardo, ik ben 29 jaar oud en mag op dinsdag en donderdag de gymlessen komen geven.
Het liefst sport ik zelf ook. Wielrennen, basketbal en squash doe ik veel.
Vroeger heb ik al 6 jaar gewerkt op andere scholen. De laatste 2 jaar werkte ik in de sportschool als
fitnessmanager, krachttrainer en gezondheidscoach. Ook ben ik nu bijna een jaar vader. Omdat het werk
in de sportschool vaak in de avonduren is, zocht ik een plek waar ik meer overdag kon werken. Ik ben
heel blij dat ik deze plek bij De Zwaan gevonden heb.
Ik verwacht dat we een hoop leuke gymlessen gaan beleven en ik hoop dat ik mijn enthousiasme voor
sport en bewegen aan iedereen mee kan geven.
Met sportieve groet,
Meester Ricardo

Kanjertraining op De Zwaan
Stichting Kanjertraining heeft sinds kort een nieuwe kleur pet geïntroduceerd: blauwe pet.
Vanaf de kerstvakantie werken wij op school ook met deze kleur
pet. Kanjertraining gebruikt petten om gedrag inzichtelijk te maken voor de
kinderen. Belangrijk om te weten dat kinderen nooit een kleur pet zijn, maar dat ze zo kunnen
gedragen. Door het gedrag te veranderen kan ook de kleur van de pet veranderen. Hoe zat
het ook alweer met de kleuren petten? Hieronder staan ze uitgelegd:
De kleuren petten in combinatie met de witte pet (vertrouwen) en zonder de combinatie met
de witte pet:

Studiedag en kerstvakantie
Vrijdag 24 december zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de studiedag. Daarna start de kerstvakantie.
Op maandag 10 januari zien we graag alle kinderen weer op school!

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief ontvangt u vrijdag 14 januari.

We wensen u een heel fijn Sinterklaasweekend, een gezellige
kerst en een heel goed en gezond 2022!

