
 

 

 

Nieuwsbrief februari 2022 
Buiten is het steeds nat en wat hebben we een storm gehad. Gelukkig kunnen we zodra het 
droog is toch nog lekker buitenspelen. En anders hebben we nu ook het speellokaal! Wat fijn 
om hier weer de ruimte voor te hebben, terwijl in de hal de kleuters als astronaut kunnen 
spelen. De teamkamer is onder constructie. Nieuwe stoelen en nieuwe tafels staan er al. De 
muren hebben een mooi kleurtje 
gekregen. Nu nog de verdere 
aankleding. Prettig dat de 
leerkrachten ook weer een eigen plek 
in de school hebben! De groepen 
5zitten sinds de kerstvakantie op 
locatie Plantsoenlaan en hebben 
ondertussen hun plekje gevonden.  
 

Corona  
De Zwaan heeft net zoals heel Nederland te maken gehad (en nog steeds) met veel 
besmettingen. Bedankt dat u ons steeds weer geïnformeerd heeft. Veel groepen zaten ook na 
de veranderde quarantaineregels thuis, omdat de juf/meester ziek was. Dat was pittig voor 
het team, maar ook zeker voor u als ouders. Bedankt voor uw begrip! We hopen nu vooral op 
gezondere tijden voor iedereen! 

 
Nieuwbouw en noodlokalen 

Het is alweer even geleden dat we u nieuws konden vertellen 
omtrent de nieuwbouw en de noodlokalen. Maar er is nieuws! 

Onlangs is door het bestuur een overleg met de gemeente Haarlemmermeer gevoerd over de 
nieuwbouw voor De Zwaan. Er zal heel binnenkort overeenstemming worden bereikt over de 
uitgangspunten en afspraken die nodig zijn voor zowel de bouwvoorbereidingen en het van 
start gaan van de bouw. Er zal dan hiervoor een document gemaakt worden die alle partijen 
gaan ondertekenen. Ze noemen dit een startdocument. 

Nu het opstellen van het startdocument bijna is voltooid, kan de tijdsplanning worden 
gemaakt. De gemeente zal deze tijdsplanning maken. Dit omdat de gemeente de leiding over 
de bouw gaat nemen. Dit geldt voor zowel de verbouwing van de Kameleon als voor ons eigen 
te bouwen nieuwe school. Zoals bekend is voor De Kameleon inmiddels een 
aanbestedingsprocedure gestart. Het bouwen van De Zwaan zal in deze procedure worden 
ingevoegd. Zo levert dit voor nu tijdwinst op en blijven beide projecten gelijk oplopen. De 
aanbesteding voor De Kameleon heeft geleid tot een inschrijving door twee gerenommeerde 



  

 

bouwbedrijven. Mede om die reden is te verwachten dat in het eerste kwartaal van 2022 
vervolgstappen zijn te verwachten. Ook is te verwachten - gelet op de huidige stand van 
zaken - dat binnen afzienbare tijd de benodigde financiële goedkeuring voor beide projecten 
zal plaatsvinden in de gemeenteraad. 

De verwachting is dat in juni de noodlokalen geplaatst zijn. Nadat deze geplaatst zijn, zal 
direct gestart worden met het renoveren van de bestaande noodlokalen. De groepen drie 
zullen dan naar de nieuwe noodlokalen verhuizen, zodat zij geen last van deze verbouwing 
zullen hebben.  

Kindje voor juf Kayleigh 

Juf Kayleigh is sinds 26 december de trotse mama van zoontje Rayden.  Het gaat heel goed 
met ze! 

Nieuwe boeken! 

Op De Zwaan vinden wij het lezen ontzettend belangrijk. Om het lezen voor de kinderen zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken moet er een ruime keuze in boeken zijn. Als aanvulling voor 
de bibliotheek hebben wij nieuwe informatieve leesboeken aangeschaft. Buiten de boeken 
hebben wij ook het onlineprogramma aangeschaft. Op deze manier bieden wij de kinderen 
een rijke, moderne leeromgeving met meer dan 550 boeken en andere bronnen.   
Voor de kinderen in de onderbouw kunnen de boeken, door de computer, worden 

voorgelezen. De kinderen uit de 
hogere groepen kunnen de boeken 
zelf lezen. Het programma heeft ook 
de optie om het boek te lezen in het 
dyslexielettertype. Zo kunnen deze 
boeken door iedereen gelezen 
worden.  
 

Dit programma is ook geschikt voor het 
maken van projecten, werkstukken en 
spreekbeurten. Via Cloudwise kunnen de 
kinderen thuis ook gebruik maken van het 
programma. Het programma helpt de 
kinderen bij het zoeken met trefwoorden 
naar informatieboeken, videobronnen, 
afbeeldingen en weblinks. De kinderen 
zoeken de bronnen veilig en op hun eigen 
leesniveau!   
 



  

 

Hal in gebruik 
Nu de hal van de Wilgenlaan niet meer voor de gymlessen gebruikt 
hoeft te worden, is er weer meer ruimte voor spel in de hal! De 
kleuters werken momenteel aan het thema De ruimte. In de hal staat 
voor alle kleutergroepen een heus NASA station met ruimtepakken en 
we hebben bijzonder bezoek gehad van ruimtemannetjes! 
 

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.    
 

Vakantie en studiedag 
Van 21 t/m 25 februari is het voorjaarsvakantie. Maandag 28 februari zijn alle kinderen vrij 
i.v.m. een studiedag. Deze studiedag voor het gehele team staat in het teken van Dalton.  
 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief ontvangt u vrijdag 4 maart. 

                                                  

 

          Alvast een heel fijne voorjaarsvakantie! 

 

http://www.obsdezwaan.nl/

