
 

 

 

Nieuwsbrief oktober 2022 
We hopen dat iedereen een fijne herfstvakantie heeft gehad! 

 

Tweedaagse 

Donderdag en vrijdag voor de herfstvakantie hebben we met 
het gehele team een schooltweedaagse gehad. Leren van en 
met elkaar, verbinding en in de avond ontspanning was het 
doel. Het zijn twee heel geslaagde dagen geworden. We 
hebben weer stappen gemaakt met de Daltonopleiding. Dit 
keer ging het over de kernwaarde samenwerken. Deze 
kernwaarde staat overigens ook tot aan de kerstvakantie 
centraal in de school. Daarnaast hebben we gewerkt aan de 
doorgaande lijn begrijpend luisteren en lezen. Ook hebben we 
inspiratie gedeeld. De leerkrachten van groep ½ hebben aan 
het team laten zien hoe ze thematisch werken en Joyce (groep 
8) heeft een presentatie over Lumio gegeven. Een programma 
dat in de groepen 5 t/m 8 al veelvuldig gebruikt om leerlingen 
tijdens onze lessen nog meer betrokken te maken. Tussendoor 
zijn we actief aan het werk gezet door de gymleerkrachten 
Priscilla en Erik. Het was een waardevol samenzijn! 
 

Medezeggenschapsraad 

Vorige maand hebben we afscheid genomen van Lesley Kooman als voorzitter en lid van de 
MR. In de afgelopen jaren heeft hij zich met veel enthousiasme ingezet. De fusie, de 
noodgebouwen en de steeds maar weer uitgestelde nieuwbouwplannen maakten het niet 
altijd gemakkelijk. Lesley kon de MR en zijn werkzaamheden in de ondernemingsraad van zijn 
werk niet meer combineren en heeft daarom afscheid genomen. Tegelijkertijd heeft ook 
Emmy Eveleens, leerkracht groep 4A, afscheid genomen. Een evenredig aantal in de 
oudergeleding en personeelsgeleding is belangrijk. De MR heeft ervoor gekozen om met 6 
leden verder te gaan. Dit is ruim voldoende gezien de grootte van de school. Lesley en Emmy, 
van harte bedankt voor jullie inzet! 
 

Sinterklaas  
Maandag 5 december vieren we op de Zwaan de verjaardag van de Sint. Ook dit 
jaar brengt hij op deze dag een bezoekje aan de Zwaan. Binnenkort volgt meer 
informatie.   

 



  

 

Audit 

In november zal een interne audit plaatsvinden op 
de Zwaan. Binnen onze stichting Floreer wordt eens 
in de twee jaar een audit uitgevoerd om de kwaliteit 
op een school te bekijken. Deze audit wordt 
begeleid door een externe adviseur en twee 
directeuren en hun IB-ers van twee andere 
Floreerscholen. Wij kijken er naar uit om te laten 
zien waar de Zwaan nu staat. We zijn trots op wat 
we bereikt hebben en horen graag waar we nog verdere stappen kunnen maken. De 
resultaten van de Zwaan zijn flink verbeterd, de structuur staat, nieuwe methodes zijn 
geïmplementeerd en het team is enthousiast, professioneel en staat open voor verdere 
ontwikkeling. Tijdens de audit zullen groepen bezocht worden, documenten bekeken worden, 
maar vooral ook gesprekken gevoerd worden met kinderen, ouders, leerkrachten, IB-ers en 
directie.  
 

Aandacht voor verkeerssituatie! 

In Zwanenburg zijn veel smalle straten met éénrichtingsverkeer. Dit levert geregeld meerdere 
knelpunten op. Zeker tijdens spitstijd als de school gaat starten. Samen met ouders, 
gemeente en wijkagenten hebben we al meerdere keren gezocht naar oplossingen. Door de 
infrastructuur van Zwanenburg is dit echter lastig. Vandaar dat we wederom een beroep doen 
op u als ouder. Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school. Ook nu de herfst 
begonnen is en het weer minder goed. Momenteel is het vooral in de ochtend bij de 
Plantsoenlaan erg druk. Voor de kinderen die vaak zelfstandig op de fiets komen, ontstaan 
echt gevaarlijke situaties. Dit komt onder andere door ouders die hun kind voor de deur 
willen afzetten en zo al het verkeer opstoppen. Autodeuren die opeens open gaan, terwijl er 
iemand fietst, maar ook maakt dat kinderen er niet meer langs kunnen. Als u uw kind wilt 

afzetten, rij dan een stukje door tot aan de 
splitsing of de parkeerplaats of nog beter; bij 
het dorpshuis is veel parkeerruimte. 
Daarvandaan kunt uw kind zo via het park 
naar school. Zo kunnen de lopende en 
fietsende kinderen overzichtelijker en veiliger 
het schoolplein op! We hopen echt op iedere 
medewerking! Met elkaar zorgen we ervoor 
dat kinderen veilig naar school kunnen! 

 

 
 



  

 

Verkeersouder gezocht! 

Weet je wat jouw school nodig heeft? Een Verkeersouder! 
Een Verkeersouder kan je namelijk enorm helpen om de 
verkeerseducatie op school naar een hoger niveau te 
tillen. 
  
Regio Amsterdam staat in de top 5 van steden met de 
meest geregistreerde verkeersongevallen. Door o.a. het 
geven van fietslessen, dodehoeklessen en het oefenen 
met fietsen ter voorbereiding op de overgang naar het 
voortgezet onderwijs stimuleert Verkeer&Meer de 
verkeersveiligheid van kinderen op basisscholen.  
Als Verkeersouder help en ontzorg je de leerkracht bij de 
aanvraag en uitvoering van een verkeersles of project. 
Ook kun je gratis materialen bestellen, eventueel zelf acties opzetten en andere ouders 
motiveren om de verkeersveiligheid rondom school te vergroten. 
 

Leerlingenraad  
Binnenkort komt sinds lange tijd de leerlingenraad weer bij elkaar geweest voor een 
bijeenkomst. Door corona is de leerlingenraad lange tijd niet actief geweest. Nu kunnen we 
de leerlingenraad weer nieuw leven inblazen.  
De leerlingenraad bestaat uit 8 leerlingen die in hun eigen groep gekozen zijn door 
klasgenoten.  
 
Waarom een leerlingenraad op de Zwaan? 
Deelnemen aan een leerlingenraad is leerzaam. Leerlingen leren er dat je invloed kunt 
uitoefenen op zaken die je dagelijks aangaan. In de raad mogen ze meedenken over de 
aanschaf van nieuwe materialen voor het schoolplein of het kiezen van een goed doel voor 
een sponsorloop. Maar er zijn nog meer voordelen: 

Vergroten van leerlingbetrokkenheid 
Een leerlingenraad vergroot leerlingbetrokkenheid. Ze hebben meer invloed op dingen die op 
school gebeuren en voelen zich er verantwoordelijker voor. 

Denken vanuit het algemeen belang 
Leerlingen leren ook dat de vertegenwoordigers in de leerlingenraad daar niet zijn om hun 
eigen belangen te behartigen. Zo leren ze te om te denken vanuit de belangen van álle 
leerlingen: het algemeen belang. 

Ontwikkeling communicatieve vaardigheden 
Communicatieve vaardigheden zijn binnen een leerlingenraad enorm belangrijk. Als er goed 
naar je wordt geluisterd, wordt er ook sneller actie ondernomen. Binnen een leerlingenraad 

https://www.verkeerenmeer.nl/educatieaanbod/


  

 

leren leerlingen om effectief te overleggen. Door onderwerpen te agenderen, de 
vergaderstructuur te oefenen en door een voorzitter en notulist aan te stellen. 
 
De leerlingen uit de leerlingenraad nemen ook tips en adviezen mee vanuit de 
groep en vertellen altijd na de bijeenkomst in de groep wat er besproken is.  
 

Kampioen  
We hebben op de Zwaan een heuse wereldkampioen! Jordan uit groep 7 is 
wereldkampioen geworden met haar duo dans én met ‘small group’, 3e met de 
grote groep en 24e (van de 191) als solo! Dit kampioenschap vond plaats in 
Oostenrijk. Wij feliciteren Jordan van harte en zijn supertrots op haar! 
 

Pauzesport 
De pauzes zijn voor de leerlingen van de Zwaan heel leuk. Vanaf de 2e schoolweek zijn wij 
weer verder gegaan samen met Team Sportservice met het project Pauzesport. In dit 
programma zorgen de sportdocenten Dennis en Diane, op 
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, voor een 
gevarieerd aanbod op het schoolplein waarin de kinderen 
worden geprikkeld om lekker te bewegen en spelen. Tijdens 
Pauzesport staan er verschillende thema’s centraal, zoals 
samenwerkingsspelen, winst en verlies, meedoen en gezonde 
leefstijl.  
 

Bericht van teamsportservice 
Sportmix Zwanenburg 

Het nieuwe sportseizoen is begonnen maar weet jij nog niet wat je wilt? Vind jij het leuk om 
elke week een andere sport te doen? Zit je in groep 5 t/m 8? Dan is Sportmix Kids iets voor 
jou! 
Henny komt elke week met je sporten; handbal, voetbal, atletiek, basketbal en nog veel meer. 
Sportmix is super leuk en helemaal gratis. Schrijf je in en sport mee! 
  
Team Sportservice wil kinderen op een laagdrempelige manier laten kennis maken met 
verschillende sporten. Sporten die ook in Zwanenburg worden aangeboden of net daar 
buiten. 
  
Wil je meer weten neem dat contact op met Henny: hennymeijer@teamsportservice.nl, 
0232055500. 
Geef je op via Noord-Holland Actief 
 
  

mailto:hennymeijer@teamsportservice.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.noordhollandactief.nl%2Factiviteit%2F284703%2Fsportmix-kids-zwanenburg&data=05%7C01%7C%7Cb1cbc3082c2e42a0566408daa15e6437%7C4723b1041e2f4e12aa9e95dd73d6fb28%7C0%7C0%7C637999724021988678%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Q0kjNEstowEB5dUlwcaWC6U0yGOe1b1%2BDqouXKUTiQo%3D&reserved=0


  

 

Studiedagen en vakantie 

Vrijdag 23 december zijn alle kinderen om 12.00 uur uit en start de kerstvakantie.  
 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op 25 november.             

 
 

 


