Nieuwsbrief 3 september 2021
Nieuwe locaties, andere leerkrachten, er waren genoeg dingen om even aan te wennen de
afgelopen twee weken. Het team vindt het fijn om met alle parallelgroepen in hetzelfde
gebouw te zitten. Dit maakt overleggen wel erg gemakkelijk! We zijn nu op alle vlakken één
school; De Zwaan. Alle groepen gebruiken dezelfde methodes en in oktober starten we met
het gehele team aan de Daltonopleiding. Daar kijken we naar uit!

Informatieavond en startgesprekken
In het begin van het schooljaar willen we u als ouder graag informeren van de gang van zaken
in de klas en op school. We zouden u graag op school willen ontvangen voor deze
informatieavond. Dit is helaas niet mogelijk. Informatie over de groep ontvangt u deze week
daarom via de mail. De startgesprekken vinden wel op school plaats. Fijn om elkaar dan toch
persoonlijk in de groep te kunnen ontvangen om wat uitgebreider kennis te maken. De
uitnodiging voor deze startgesprekken ontvangt u binnenkort.
De groepen ½ hebben geen startgesprekken. Ouders van nieuwe leerlingen hebben een
kennismakingsgesprek ongeveer 6 weken na de start van hun kind. Verder hebben zij de KIJK
gesprekken. Om toch alle ouders van groep ½ de gelegenheid te geven in de klas te komen en
kennis te maken met de leerkracht worden zij binnenkort uitgenodigd om na schooltijd met
hun kind in de klas te komen kijken. Ook hiervoor volgt de uitnodiging binnenkort.

Blink Lezen
Vorig schooljaar zijn we gestart met een
nieuwe methode voor rekenen. Naar volle
tevredenheid! Ook dit jaar hebben we weer
een nieuwe methode uitgekozen, deze keer
voor lezen vanaf groep 4. We vertellen u
graag meer over Blink!
We weten dat lezen belangrijk is, maar
waarom zou je willen lezen? Het antwoord is
simpel, omdat je wilt weten hoe het verhaal verder gaat. Die nieuwsgierigheid is de basis van
Blink Lezen. Blink Lezen is een leesmethode voor groep 4 t/m 8. Een combinatie van
begrijpend lezen (en luisteren en kijken), technisch lezen, vrij lezen en voorlezen. Blink Lezen
maakt kinderen nieuwsgierig. De verhalen zijn zo meeslepend en de afwisselende opdrachten
vervelen nooit. Zo ervaren kinderen dat er met lezen een wereld voor ze open gaat. Vol
spannende gebeurtenissen, bijzondere belevenissen en verrassende mensen. En ontdekken
ze de wereld om zich heen en zichzelf.

Blink Lezen:
•
•
•
•
•
•
•

Prikkelt de nieuwsgierigheid
Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten
Ontwikkeld met leerkrachten en kinderen
Ieder kind krijgt jaarlijks 5 boeken cadeau
Elke dag lekker lezen
Actief en samen bezig zijn met wat je leest
Lezen in samenhang, met betekenisvolle thema’s die je kunt
koppelen aan wereldoriëntatie

De eerste reacties van de kinderen waren enthousiast! Ze wilden niet stoppen met de les! Een
week lezen met Blink bestaat uit de leesclub (dagelijks 30 minuten zelfstandig lezen en de juf
leest dagelijks voor), wereldlezen (60 minuten lezen en leren over het thema) en minicolleges (korte instructielessen over lezen. Vraag uw kind eens over het boek waarin ze aan
het lezen zijn!

Bibliotheek
De nieuwe leesmethode Blink prikkelt tot lezen. Dat maakt onze bibliotheek in school extra
belangrijk. Op beide locatie hebben we een uitgebreide bibliotheek. Daarnaast hebben we
bibliotheekpassen van de openbare bibliotheek, zodat we ook daar nog extra boeken kunnen
halen. We zullen binnenkort ouders vragen om te helpen de bieb te ordenen en de leerlingen
helpen boeken uit te zoeken.

Boekenhotel
U heeft ze wellicht weleens langs de weg zien staan; een boekenhotel, een kast vol boeken.
Ook wij hebben nu op school boekenhotels. De kinderen kunnen daar een boek van thuis
omruilen voor een ander boek. Zo raken kinderen nooit uitgelezen! Hoe gezellig is het om
samen met uw kind op de bank te lezen? Voor u als ouders zijn we ook bezig een boekenhotel
te maken. Dus heeft u uw boek uit, kunt u het boek straks op één van de twee locaties komen
omruilen om weer lekker verder te kunnen lezen!

Fotograaf
Vrijdag 10 september komt de schoolfotograaf om alle kinderen op
de foto te zetten. Na schooltijd kunnen de broertjes en zusjes met
elkaar op de foto. Als u zich hiervoor nog niet heeft aangemeld, kan dit
voor 17.00 uur. Zonder aanmelding worden de broertjes en zusje dus
niet gezamenlijk gefotografeerd. Volgende week ontvangt een lijst
met de ingedeelde tijden.

Telefoon
Voor telefonisch contact belt u naar 020-4974985. U krijgt dan een keuzemenu. U kunt kiezen
voor 1, locatie Wilgenlaan voor groep 1 t/m 5 en 2, locatie Plantsoenlaan voor groep 6 t/m 8.
Wilt u doorgeven dat uw kind later is, een doktersbezoek heeft of ziek is (of iets dergelijks)
dan kunt u dat via de schoolapp Parro doen.

Parro
Al heel veel ouders hebben de Parro-app geactiveerd. Mocht dit nog niet gelukt zijn,
verzoeken we u dringend dit alsnog te doen. Lukt het niet, geef dit dan door aan de leerkracht
van uw kind. Zij kunnen u dan hierbij helpen. Deze Parroapp is namelijk belangrijk voor veel communicatie. Het
maken van afspraken, maar ook bepaalde informatie
wordt straks alleen gedeeld via Parro.

Parkeren
We merken dat het halen en brengen op de Wilgenlaan rustiger verloopt. Wel hebben we te
maken met een enorm verkeersinfarct rond half 9. De politie heeft van bewoners in de buurt
al veel klachten gekregen over parkeren op privé opritten en op een druk kruispunt. We zijn
nog druk met de gemeente in overleg hoe we dit op kunnen lossen. Toch willen we jullie
vragen zo veel mogelijk met de fiets te komen. Er zijn voldoende fietsenrekken om de fiets
van uw kind te plaatsen.

Emailadressen
Vanaf nu willen we zoveel mogelijk vanuit Parro met u communiceren. Toch snappen we dat
u soms de leerkracht via mail wilt bereiken. Hieronder vindt u de mailadressen van de
leerkrachten;
groep
1/2A
1/2B
1/2C
1/2D
3A
3B
4A
4B
5A
5B

Naam leerkracht
Mariska.nagtegaal@sopoh.nl
Natascha.koopman@sopoh.nl
Pascale.schaap@sopoh.nl en
Marjon.vanloenen@sopoh.nl
Brenda.vanleeuwen@sopoh.nl
Danielle.visser@sopoh.nl
Samantha.devos@sopoh.nl en
Linsey.bakker@sopoh.nl
Emmy.eveleens@sopoh.nl en
Debby.kusters@sopoh.nl
Nicolette.eikelenboom@sopoh.nl
Kayleigh.veldhuizen@sopoh.nl
Marij.smit@sopoh.nl
Debby.kusters@sopoh.nl

6A
6B
7A
7B
8A
8B

Joska.vanasselt@sopoh.nl en
Sanne.heijma@sopoh.nl
Matthijs.peters@sopoh.nl
Manon.meijvogel@sopoh.nl
Merel.vanderraad@sopoh.nl
Francoise.giesen@sopoh.nl en Gemma
Joyce.vankasteren@sopoh.nl

Gezonde school
De Zwaan is een gezonde school. Dit betekent dat wij letten op
traktaties en pauzehapjes.
Als pauzehapje willen we graag dat de leerlingen water en fruit
meenemen.
Wat betreft de traktaties willen we aangeven dat iets kleins al
snel goed is. We zien nu dat er veel snoep en chips wordt
uitgedeeld. Wilt u erop letten dat wanneer u er voor kiest toch
snoep uit te delen dit slechts één snoepje is?

Schoolgids
De schoolgids heeft een kleine aanpassing gehad. Deze aanpassingen stonden al in de
informatiegids die u aan het einde van vorig schooljaar heeft meegekregen. We hebben
besloten om niet elke keer bij een wijziging alle ouders een schoolgids te geven. Wel hebben
we deze op de website gezet zodat hier altijd de meest up to date versie staat.

NPO
U heeft waarschijnlijk via het journaal of de krant gehoord dat alle scholen in Nederland veel
geld krijgen (NPO geld). Op de Zwaan hebben we de afgelopen maanden een plan gemaakt
voor de besteding van het geld. De uitgave van dit geld is namelijk geoormerkt en mag maar
aan een aantal zaken worden besteed. Afgelopen maandag hebben we dit in de MR
besproken. Een aantal zaken die we uit NPO geld betalen zijn; Pauzesport, methode voor
studerend lezen groep 6, 7 en 8, Logo 3000 (woordenschat programma voor de kleuters),
aanschaf nieuwe atlassen en informatieboekjes etc. We zijn blij dat we nu wensen die er al
tijden lagen, kunnen vervullen.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief ontvangt u vrijdag 1 oktober.

