Nieuwsbrief 1 oktober 2021
De zomer is weer voorbij en de herfst is begonnen. We zijn heel blij te
zien dat alle leerlingen helemaal gewend zijn aan de nieuwe locatie,
nieuwe juf of meester en klasgenootjes! Het team is ook blij dat de
parallelcollega nu dichtbij is voor overleg en samenwerking, maar ook
dat de kleuterbouw, middenbouw en bovenbouw op één en dezelfde
locatie zitten. Er is rust op school en dat voelt fijn!

Week tegen pesten
Deze week was het de 'Week tegen het pesten' Het thema dit schooljaar is: 'Buitensluiten?
Uitgesloten! Iedereen hoort erbij!' Ook wij doen op school mee en besteden deze week extra
aandacht aan dit thema. Samen zorgen wij voor een groepsklimaat waar iedereen erbij hoort,
een plek heeft en zich welkom voelt. Buitensluiten hoort daar niet bij. Door mee te doen aan
de 'Week tegen het pesten' willen wij een goede start maken dit schooljaar waarin wij met
elkaar zorgdragen voor een fijne en veilige school. In de klassen werd er gesproken over wat
een groep is en hoe het is om er niet bij te horen. Ook zijn er samenwerkingsopdrachten
gedaan waarbij de kinderen leren dat ze elkaar nodig
hebben om een doel te behalen. Ga thuis ook eens in
gesprek over dit onderwerp. Heeft uw kind het wel eens
meegemaakt dat hij of zij werd buitengesloten? Wat kan jij
doen wanneer dit gebeurt? En wat doe jij om buitensluiten
tegen te gaan?

Ouders weer in de school na de herfstvakantie
Na een periode dat ouders helemaal niet de school in mochten, zijn we nu gelukkig weer in de
gelegenheid ouders te verwelkomen. Ouders van nieuwe leerlingen mogen al mee, maar ook
als je tussendoor je kind wilt ophalen. Ook voor gesprekken zijn ouders weer van harte
welkom. De kleuters hebben na schooltijd hun ouders alles kunnen vertellen over hoe het
allemaal gaat in de klas.
Binnen het team en met de ouders van de klankbordgroep zijn we in gesprek over het weer
toelaten van ouders in school. Tijdens deze gesprekken horen we terug dat het niet in school
brengen van de leerlingen door ouders naast rust, ook meer zelfstandigheid van de kinderen
met zich mee brengt. Redenen om een tussenweg te zoeken. Een tussenweg waarbij de
ouders toch nog geregeld hun kind de school in kunnen brengen, maar niet meer iedere dag.
U hoort snel meer van ons!

Verlof, zwemles etc.
Als school hebben wij geregeld contact met de leerplichtambtenaar.
Wij zijn verplicht om afwezigheid van kinderen ook altijd aan haar te
melden. Vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig en zijn er regels en
afspraken over verlof. Verlof dient altijd 6 weken van te voren
aangevraagd te worden middels een verlofformulier.
Verlofaanvragen i.v.m. een “gewichtige” reden zoals bijvoorbeeld een begrafenis kan
uiteraard op het moment dat dit mogelijk is, aangevraagd worden.
Sommige ouders kunnen door hun werk (bijvoorbeeld in bepaalde seizoensectoren) geen vrij
krijgen in de schoolvakanties. Zij kunnen door middel van een verlofformulier én een
werkgeversverklaring maximaal 10 dagen verlof krijgen, mits zij geen enkele schoolvakantie op
vakantie kunnen.
De laatste tijd hebben wij veel aanvragen gekregen voor zwemles onder schooltijd. De
leerplicht heeft dit met ons besproken. Ondanks dat wij begrijpen dat zwemles belangrijk is
voor kinderen, mogen wij zwemles onder schooltijd niet toestaan. Alle lestijd is belangrijk én
verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar.
Bij twijfel kunt u altijd navraag bij ons doen, maar ook bij de leerplichtambtenaar zelf.

Huisvesting
De gemeente Haarlemmermeer is eerder dit jaar gestart met de procedure om bij het
hoofdgebouw van De Zwaan aan de Wilgenlaan drie nieuw noodlokalen te plaatsen.
In combinatie met de beschikbare lokalen in het hoofdgebouw aan de Wilgenlaan en de
dependance aan de Plantsoenlaan, krijgt de school daarmee voldoende leslokalen in
afwachting van de realisatie van de nieuwbouw. Voor het plaatsen van de drie noodlokalen is
een Omgevingsvergunning Bouw nodig. Deze is door de gemeente Haarlemmermeer
aangevraagd bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Dat heeft geleid tot een aantal
vragen die nog onderwerp van gesprek zijn tussen die Omgevingsdienst en de gemeente
Haarlemmermeer. Het meest belangrijke punt op dit moment zijn de regels die gelden voor
parkeren van auto’s aan de Wilgenlaan. De inzet was om de drie nieuwe noodlokalen zo
mogelijk direct na de herfstvakantie in gebruik te kunnen nemen. De planning van alle
activiteiten die daarvoor nodig zijn, waren ook gericht op de ingebruikname na de
herfstvakantie. Maar de hiervoor aangehaalde kwestie van het parkeren dreigt roet in het
eten te gooien. De gemeente is om die reden bezig om een aanvaardbare oplossing te vinden.
Maar het gaat wel leiden tot de situatie dat de ingebruikname van de drie nieuwe
noodlokalen zal worden verschoven tot direct na de kerstvakantie.
Wij hebben van de gemeente gehoord dat het moet lukken om de
lokalen dan wel beschikbaar te hebben. Echter met de kanttekening
dat de kwestie van het parkeren tijdig opgelost zal zijn.
Tot zover de stand van zaken betreffende de plaatsing van de drie
nieuw noodlokalen voor De Zwaan. Als u verder nog vragen heeft, dan
kunt u een beroep doen op de schoolleiding.

Honden op het schoolplein
We hebben verschillende berichten gekregen van ouders met kinderen die
nogal angstig zijn voor honden. Om deze reden willen we ook alle ouders
verzoeken geen honden mee het schoolplein op te nemen. Het is belangrijk
dat alle kinderen zich veilig op het schoolplein voelen.

Fotograaf
Vrijdag 15 oktober komt de fotograaf op de Wilgenlaan. De leerlingen
die ziek waren op de Plantsoenlaan worden alsnog gefotografeerd op
de Wilgenlaan. Zijn er ouders die in de gelegenheid zijn deze kinderen
heen en weer te brengen? Het gaat om twee ouders die met de auto 1
keer heen en weer rijden. Dit zal maximaal drie kwartier duren. De
broertjes-/zusjesfoto’s worden weer na schooltijd gemaakt. Als bijlage
vindt u hiervan de lijst.

Parro
Bijna iedereen heeft al Parro geïnstalleerd. Dit betekent ook dat u alle andere schoolapps,
Mijn schoolapp en Klasbord, kunt verwijderen. Deze apps gebruiken
we niet meer. Zo blijft u goed op de hoogte van alles wat er op
school gebeurd! Ziekmelden van uw kind doet u ook via Parro. Iedere
periode worden ook de doelen van verschillende vakken gedeeld. Zo
heeft u zicht op wat uw kind aan het leren is.

Parkeren en verkeersdrukte
We weten dat het moeilijk parkeren is vooral rondom de locatie Wilgenlaan. Toch willen we u
dringend verzoeken om de inritten van bewoners in de straat niet te gebruiken, al is het maar
voor even. Volgende week gaan we samen met ouders van de klankbordgroep in gesprek met
de regiomanager van de gemeente over de verkeersdrukte en verkeersroutes.

Brandweeroefening
Sommige kinderen kwamen het al vertellen; brandweer op school
op donderdagavond. De vrijwillige brandweer is altijd op zoek naar
locaties om te oefenen en gebruikten daar ons schoolgebouw voor.
Gelukkig was het maar een oefening en geen heuse brand! Leuk is
ook dat de brandweer in verschillende groepen zal komen vertellen
over de brandweer. Dit past helemaal bij het thema beroepen bij de
kleuters!

Kinderboekenweek
Vanaf aanstaande maandag beginnen wij met de Kinderboekenweek, het thema is 'worden
wat je wil'. Hierbij zullen wij het hebben over alle beroepen die de kinderen willen en dat ze
alvast kunnen dromen over later. De komende twee weken zullen we binnen de klas
verschillende activiteiten doen binnen het thema van de Kinderboekenweek.
We trappen de Kinderboekenweek op school af met in elke klas een mooi boek van
boekhandel Stevens in Hoofddorp. Net als voorgaande jaren hebben zij weer een bonnetjes
actie (informatie staat op bijgevoegde afbeelding).
Op school zullen er weer boekenmarkten plaatsvinden. De invulling van de boekenmarkt kan
per klas verschillen u krijgt informatie over de boekenmarkt via de leerkracht van uw kind.
We sluiten de Kinderboekenweek natuurlijk af met het
boekenbal. De kinderen mogen dan verkleed naar de
Wilgenlaan komen. Het boekenbal is van 15.00 tot
16.00 uur voor de groepen 1 t/m 5 en van 16.15 tot
17.15 uur voor de groepen 6 t/m 8. Als er kinderen
alleen naar huis mogen na het boekenbal wilt u dit dan
aan de leerkracht van uw kind laten weten via Parro?

Luizen in school
De luizenbrigade heeft de afgelopen week alle groepen gecontroleerd op luizen. Gelukkig
blijkt het aantal gevonden luizen heel erg beperkt. Fijn dat u ook als ouders zo goed bent
blijven controleren! We bedanken ook de ouders weer die de hele school hebben
gecontroleerd. Een flinke klus!

Was
We hebben besloten de was intern op te lossen. We bedanken de aangemelde ouders, maar
gaan dus geen gebruik van u maken.

De Basis stelt zich voor
In het wandelpark in Zwanenburg, naast de speeltuin, zit jongerencentrum de Basis. Wij zijn
drie dagen per week open om de jeugd van Zwanenburg en Halfweg te ontvangen. Bij de
Basis kun je komen chillen, gamen, sporten, zingen, knutselen en nog veel meer! Wij zijn op
woensdag open van 13:30 tot 16:30 voor alle kids vanaf 6 jaar. Op maandag en donderdag
zijn we vanaf 14:00 uur tot 16:30 open voor jongeren vanaf 10 jaar. We organiseren ook leuke
evenementen, en je mag als je tussen 10 – 21 jaar bent ook zelf leuke dingen organiseren bij
de Basis! Eind oktober hebben een bijvoorbeeld een Halloweenfeest (zie flyer onder aan deze
nieuwsbrief). Volg ons op Instagram: @jongerencentrumdebasis. Zien we je snel?!

Bericht van de vakleerkrachten gym
Kleding en schoeisel
Met gymkleding bedoelen wij: (sport)shirt, sportbroek en binnenschoenen. Buitenschoenen en
schoenen met zwarte zolen (zaalschoenen met zwarte zolen waar ‘non-marking’ op staat
mogen wel) zijn niet toegestaan in de gymzaal.
Gymspullen vergeten
Gymspullen vergeten kan altijd een keer gebeuren. De eerste keer mag uw kind gewoon in
zijn of haar normale kleding en op blote voeten meedoen. Dit is één keer per periode
toegestaan. Een periode loopt van vakantie tot vakantie. Heeft uw kind voor de tweede keer
geen gymspullen mee, dan kan uw kind helaas niet meedoen met de gymles. Dit in verband
met zowel de veiligheid als de hygiëne.
Sieraden en kostbare spullen
Vanwege de veiligheid van uw kind hanteren wij de volgende regel voor sieraden: alle sieraden
die kunnen blijven hangen, haken of knellen zijn niet toegestaan. Dit geldt ook voor
bijvoorbeeld polsbandjes van een evenement. Oorbellen zijn toegestaan als het gaat om
knopjes. Kleine ringetjes zijn toegestaan mits deze worden afgeplakt. In het geval van afplakken
graag zelf een rolletje tape meegeven aan uw kind. Sieraden die tijdens de les uit worden
gedaan kunnen worden bewaard in het sieradenbakje. Al met al adviseren wij om sieraden en
andere kostbare spullen zoveel mogelijk thuis te laten op de gymdagen.
Blessures en andere medische zaken
Kan uw kind door bijvoorbeeld een blessure niet of deels
meedoen met de gymles of zijn er andere medische zaken die
voor ons van belang kunnen zijn, dan horen wij dit graag per
mail. Ook voor verdere vragen kunt u per mail bij ons terecht.
Mailgegevens vakleerkrachten
Kevin Hagman (di en do): kevin.hagman@sopoh.nl
Priscilla
Rietheide
(ma,
woe
en
do):
priscilla.rietheide@sopoh.nl

Herfstvakantie en studiedag
Maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober zijn alle leerlingen vrij i.v.m.
de herfstvakantie. Maandag 25 oktober zijn alle leerlingen vrij
i.v.m. de studiedag. Deze dag start het team van De Zwaan met
de gezamenlijke Daltonopleiding. De komende twee jaar richten
we ons tijdens een deel van de studiedagen op Daltononderwijs
op De Zwaan. Hier kijken we naar uit!

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief ontvangt u vrijdag 29 oktober.
Alvast een heel fijne herfstvakantie!

Tip voor de herfstvakantie
In het Haarlemmermeerse
Bos is sinds kort een
kabouterpad. Start is bij
Papa’s Beachehouse. Het is
een wandelpad vol
beweegopdrachtjes. Leuk
om in de herfstvakantie te
gaan bewandelen. Volg de
kabouters!

