Nieuwsbrief november 2021
De dagen worden steeds korter en donkerder. Gelukkig is het in
school gezellig en warm. Vanaf 16 november is de school weer in
Sinterklaassfeer. Een bijzondere en leuke tijd voor de leerlingen!

Corona maatregelen
Gisteren heeft u informatie ontvangen over de Corona maatregelen voor de komende
periode. Gelukkig verandert er voor de leerlingen niet veel. We zijn momenteel wel aan het
bespreken hoe we omgaan met alle extra dingen de komende tijd. Hierbij proberen we zoveel
mogelijk doorgang te laten vinden voor de kinderen, maar houden we natuurlijk ook rekening
met de gezondheid en veiligheid iedereen!

Ziekte
Naast Corona hebben we als school ook te maken met de gewoonlijke herfstgriep- en
verkoudheden. We hebben al eerder aangegeven dat de invalpool behoorlijk leeg is. We
hebben de afgelopen periode geregeld een afwezige leerkracht intern kunnen oplossen, maar
dit lukt helaas niet altijd. Als een leerkracht zich vroeg in de ochtend afmeld, gaan we altijd
eerst op zoek naar een interne oplossing en zetten we een
externe vervangingsaanvraag uit. Mocht vervanging echt
niet lukken dan zijn we genoodzaakt u als ouders te
verzoeken uw kind die dag thuis te houden. Dit verzoek
doen we via Parro, houd dus vooral in de ochtend uw
Parro app in de gaten!

DKC
De Zwaan wordt een Dalton Kindcentrum (DKC) als we in het nieuwe gebouw zitten (de
verwachting is augustus 2024). Dit betekent dat we naast onderwijs ook opvang gaan
verzorgen voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. Naast ons Daltononderwijs voor groep 1 t/m 8
krijgen we dan ook kinderopvang en naschoolse opvang in ons eigen gebouw.
Wat is een KC?
Een kindcentrum (KC) is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij gedurende
de dag komen om te leren, spelen en te ontwikkelen. Binnen een KC is er
een vloeiende overgang tussen onderwijs en kinderopvang en wordt er gewerkt met een
integrale visie. Dit wil zeggen vanuit één team met één visie. Kinderen worden omringd door
vertrouwde gezichten die elkaar aanvullen in een eenduidige benadering. De directie van De
Zwaan (Wendy en Lisette) is gestart met de opleiding voor leidinggevende van een KC.
Hierdoor kunnen we ons nog beter voorbereiden op het vormen van een kindcentrum.

Dalton
We zijn gestart met de teamscholing voor Dalton. Zo
zorgen we ervoor dat alle leerkrachten straks een
Daltonlicentie hebben, maar nemen we ook alle
doorgaande lijnen binnen de school onder de loep.
Deze opleiding duurt twee jaar en zal vooral tijdens de
studiedagen plaatsvinden. Al gebeurt er tussen de
opleidingsdagen ook al een hoop. Zo worden nu in alle
klassen een takenbord gebruikt. We zullen u de
komende tijd op de hoogte houden van waar we mee
bezig zijn!

Daltonkernwaarde Verantwoordelijkheid
Deze periode staat de kernwaarde ‘Verantwoordelijkheid’ centraal op De Zwaan. Dit houdt in
dat we de leerlingen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid geven en daarbij begeleiden en
aanspreken. Hierbij kunt u denken aan het afronden van een taak, het
opruimen en verzorgen van materiaal, huiswerk, planning maken en
bijhouden, eigen keuzes laten maken etc. Elke week worden er doelen
opgesteld rondom verantwoordelijkheid. Hoe kunt u thuis hierbij
helpen? Het zou mooi zijn om ook thuis verantwoordelijkheid te
stimuleren. Sommige doelen kunnen ook doorgetrokken worden naar
huis, zoals huiswerk, het maken van de boekendoos of opruimen na het
spelen.

Tevredenheidspeiling
Voor ons is het belangrijk te weten hoe u over De Zwaan denkt. Eens in de twee jaar zetten
we daarom een ouder enquête uit om alle ouders de gelegenheid te geven zich uit te spreken
over de school. Zo horen we graag waar u tevreden
over bent, maar ook waar we aandacht voor moeten
hebben. We zullen u binnenkort (in elk geval in
november) een uitnodiging sturen waarmee u de
vragenlijst digitaal kunt invullen. We willen nog wel
benadrukken dat dit volstrekt anoniem plaatsvindt.
Nergens zal de vragenlijst gekoppeld worden aan uw
naam of de naam van uw kind. Hoe meer ouders de
enquête invullen, hoe representatiever de uitslag!
We hopen dus dat heel veel ouders de moeite willen
nemen de vragenlijst voor ons in te vullen! Uiteraard
zullen we de uitslagen met uw delen.

Parkeren en verkeersdrukte
Vooral rondom de Wilgenlaan is het druk in de ochtend bij het naar school brengen van de
kinderen. We verzoeken u dan ook om, ondanks dat het steeds kouder wordt, toch uw
kind(eren) lopend of op de fiets te brengen. Mocht dit niet lukken vragen we u wel om
rekening te houden met gevaarlijks situaties. Parkeer niet op de stoep en bij bochten!
Speciale aandacht vragen we voor de gele streep bij de ingang van locatie Wilgenlaan. Hier
mogen NOOIT auto’s staan. Ook niet om een kind
even af te zetten. Hier lopen en fietsen kinderen. We
hebben nu al meerdere keren gehoord dat dit echt
heel gevaarlijke situaties oplevert! Met elkaar
kunnen we voor meer veiligheid rondom de school
zorgen!
Samen met ouders hebben we een gesprek gehad
met de gebiedsmanager en hebben we de
knelpunten binnen Zwanenburg besproken. Ook
handhaving wordt hierbij betrokken.

Website
Op onze website vindt u de schoolgids, kalender en nog veel meer informatie. Sinds kort vindt
u daar ook de formulieren voor het aanvragen van vakantie- en buitengewoon verlof en een
inschrijfformulier. Deze kunt u downloaden en digitaal opsturen naar
directie@obsdezwaan.nl of op school afgeven.

Inschrijven broertjes en zusjes
We hebben de afgelopen maanden heel veel rondleidingen gehad. Wat fijn om te merken dat
we van deze nieuwe ouders terug horen dat er positief over De Zwaan gesproken wordt in het
dorp! Deze rondleidingen vloeien ook veelal uit tot inschrijvingen. Gelukkig hoeven we nu nog
geen wachtlijsten te gebruiken. Alle aangemelde kinderen kunnen we nog plaatsen. Dat is
heel prettig al merken we wel dat het aantal
aanmeldingen flink oploopt. Wel willen we u verzoeken
om deze broertjes en zusjes alvast in te schrijven, mocht
u dit nog niet gedaan hebben. Een inschrijfformulier kunt
u bij de directie opvragen, maar vindt u ook op onze
website. Daar kunt u het inschrijfformulier downloaden.

Gym
Meester Kevin, vakleerkracht gym, heeft een flinke blessure opgelopen tijdens, hoe kan het ook
anders, een sportactiviteit. Balen voor hem, maar ook voor ons. Om toch te zorgen dat alle
kinderen nog gym krijgen hebben we afspraken gemaakt met juf Priscilla, onze andere
vakleerkracht gym. Zij neemt om de week de groepen van Kevin over. Behalve de
maandaggroepen hebben de andere groepen om de week gym. In Parro heeft u het schema
hiervoor ontvangen.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief ontvangt u vrijdag 3 december. Een
bijzondere dag, want dan komt Sinterklaas op De Zwaan!

