
 

 

 

Nieuwsbrief september 2022 
De herfst staat weer voor de deur. Na de warmte is de kou weer even 

wennen. In de noodlokalen was het wel erg koud. Daar is hard aan gewerkt 

en nu is het ook daar lekker warm. Wel blijven we overal goed ventileren. 

Laagjes en een extra trui/vest zijn wel aan te raden! 

 

Schoolgids en website 
De schoolgids is geactualiseerd, ook met nieuwe foto’s. Deze schoolgids 
kunt u vinden op onze website. Sowieso leuk om een kijkje te nemen op 
de website! Hier vindt u ons promofilmpje, maar ook interviews met 
meester Matthijs en juf Daniëlle.  
 

Schoolfotograaf 
Op dinsdag 11 oktober is de schoolfotograaf op de Wilgenlaan en 
woensdag 12 oktober op de Plantsoenlaan. De foto’s worden genomen 
met een witte achtergrond en (deels) op een mintgroene kruk. We hebben 
al een aanmelding binnen, maar zijn voor beide dagen nog op zoek naar 
ouders die deze dagen kunnen helpen. Hulpouders krijgen in de webshop 
25% korting! Wie wil ons helpen? Melden kan bij de leerkracht of directie.  

 

EDI 
Op de Zwaan werken wij met EDI, Effectieve Directe Instructie. Het doel van EDI is leerstof 
aan te leren met behulp van verschillende vaste lesonderdelen. Tijdens een EDI-les zijn de 
leerlingen voortdurend actief betrokken. Er zijn verschillende manieren om tijdens een les álle 
kinderen te activeren. Hieronder staan een aantal manieren beschreven hoe we dit op Zwaan 
doen. 

In het beurtenbakje zitten houten ijsstokjes, waarop de namen van de leerlingen zijn 
geschreven. Na de uitleg stelt de leerkracht een vraag. Na voldoende denktijd pakt de 
leerkracht een stokje en noem de naam van de leerling. Na de vraag (en het antwoord) gaat 
het stokje weer terug in het beurtenbakje. Kinderen weten dat ze opnieuw de beurt kunnen 
krijgen. Wisbordjes zijn bordjes waarop de leerlingen hun antwoord met een 
uitwisbare stift schrijven en het daarna aan de leerkracht laten zien. 
Iedere individuele leerling wordt op deze manier geactiveerd. Bovendien heb 
je als leerkracht direct zicht of echt iedereen heeft begrepen wat je zojuist 
hebt uitgelegd.  



  

 

Je kunt leerlingen individueel laten nadenken, maar je kunt ze ook laten samenwerken in 
tweetallen als schoudermaatjes. Leerlingen horen zo ook het antwoord of de 
oplossingsstrategie van hun schoudermaatje. Ook verwoorden ze zo hun gedachten hardop, 
waardoor ze zich de leerstof beter eigen maken. Bovendien krijgen ze feedback op hun eigen 
antwoord of strategie. 

Schooltuinen 
Vorig jaar hebben de groepen 5 de schooltuinen 
gedaan. De groepen 7 en 8 hebben in verband met 
Corona en de schoolsluitingen geen schooltuinen 
gedaan. Dit schooljaar zullen de groepen 7 en 8 om 
de week in de schooltuinen gaan werken. Na dit 
schooljaar zullen weer, net als vanouds, de groepen 
6 de schooltuinen gaan doen.  
 

Leerkrachtentekort 

We zijn heel blij dat we als team alle gaten weer hebben kunnen invullen op de vrijdag in 
groep 5B na. We merken alleen wel dat we ondanks dat de groepen niet onbemand zijn, we 
wel heel erg krap in de formatie zitten. Dit betekent dat we weinig tot geen leerkrachten 
meer hebben die in geval van ziekte kunnen invallen. We houden ons hart dan ook vast voor 
de herfst-/winterperiode met griep en eventuele Corona-uitbraken. De kans is dus groot dat 
bij ziekte van de juf of meester uw kind tijdelijk thuis zit. We zullen u proberen hiervan zo 
vroeg mogelijk op de hoogte te brengen, maar dit zal niet altijd lukken. Houd dus uw Parro 
goed in de gaten! 
 
Voor de Zwaan betekent dit dat we keihard werken aan oplossingen, zo hebben we o.a. veel 
stagiaires in huis, want stagiaires zijn onze toekomstige collega’s. Dit is bij lange na nog niet 
voldoende. Komend jaar zullen we meerdere scenario’s bekijken om te zorgen dat we goed 
onderwijs kunnen blijven verzorgen! 
 

Week tegen pesten 

Van maandag 26 september tot vrijdag 30 
september is het de week tegen het pesten. Het 
thema is: 'Grapje?! Moet toch kunnen?!'  Humor 
en het maken van grappen heeft veel positieve 
kanten. Samen lachen en plezier hebben zorgt 
voor verbinding en betrokkenheid. Naast 
verbinding spelen grappen ook een rol in het bepalen van de normen in de groep. Door wel of 
niet om een grap te lachen bepaal je met elkaar wat acceptabel is en kan soms ook misgaan. 
Want is het grapje voor iedereen leuk, of wordt hiermee een specifieke leerling of groep 
uitgesloten? Het is dus heel belangrijk om de kinderen te leren wat de positieve, maar ook de 

https://www.weektegenpesten.com/wp-content/uploads/sites/2/2022/04/WTP_thema-woordmerk-kleur-op-wit.png


  

 

negatieve impact van grappen kan zijn. Door middel van verhalen, prentenboeken en 
activiteiten besteden wij hier extra aandacht aan in de groepen.  

 
Verlofaanvragen 

Wekelijks krijgen wij meerdere verlofaanvragen. Helaas 
kunnen wij niet in alle gevallen toestemming geven voor 
verlof. Het reglement van de leerplichtambtenaar is streng 
en als school hebben wij ons daar aan te houden. In 
ondergaand stukje geven wij uitleg over de landelijke 
regels.  
 
In speciale gevallen kunt u verlof aanvragen voor uw kind. 
Er zijn twee soorten verlof; vakantieverlof en verlof wegens 
gewichtige omstandigheden. Wanneer kunt u verlof 
krijgen? 
Vakantieverlof: Indien één ouder binnen het gezin door werk in geen enkele als 
schoolvakantie geregistreerde vakantie twee aaneengesloten weken op vakantie kan, mag er 
één keer per jaar verlof aangevraagd worden voor maximaal 10 schooldagen. Het verlof mag 

nooit in de twee weken na de zomervakantie plaatsvinden.  
Verlof wegens gewichtige omstandigheden: In speciale gevallen mag verlof 
gegeven worden. Hieronder een aantal voorbeelden: 
Verhuizing (1 dag), bijwonen huwelijk t/m de 3e graad (1 tot 2 dagen) 
overlijden t/m 4e graad, huwelijksjubileum ouders of grootouders bij 
12,5,25,40, 50 en 60 jaar (1 dag). 

 
Voor beide soorten verlof dient een formulier ingevuld te worden die u op onze website kunt 
vinden. Voor vakantieverlof dient ook een werkgeversverklaring door uw werkgever ingevuld 
te worden. Daarnaast stuurt u bij het verlof ook de documenten die de reden van het 
aanvragen van verlof ondersteunen, zoals huwelijksuitnodiging of iets dergelijks.  
 
Rondom alle vakanties moeten wij verzuim (dus ook bij ziekmeldingen) melden 
aan de leerplichtambtenaar. Dus is uw kind voor of na een vakantie 
ziekgemeld dan melden wij dat aan de leerplichtambtenaar. U kunt dan in 
sommige gevallen een telefoontje verwachten. Ongeoorloofde afwezigheid 
van een kind moeten wij ook altijd melden. Wij krijgen een flinke boete als 
blijkt dat wij afwezigheid niet hebben gemeld. Ook u als ouder kunt een boete 
krijgen.   
 
Bij twijfel of specifieke situaties bent u natuurlijk van harte welkom om bij ons advies te 
vragen! 



  

 

Onderwijsassistent 
Helaas gaat onderwijsassistente Jessica de Zwaan alweer verlaten. Zij is tot de conclusie 
gekomen toch beter op haar plek te zijn in de opvang en gaat aan de slag bij de jongere 
kinderen op de dagopvang. We vinden dit heel jammer, maar wensen voor haar een fijne plek 
die bij haar past.  Succes, Jessica! Zij wilde graag nog zelf even afscheid nemen met 
onderstaande tekst: 
 
Beste ouders,  
 
Dit schooljaar ben ik begonnen bij de Zwaan aan een nieuwe uitdaging. Tot mijn spijt moet ik 
nu de conclusie trekken dat de functie onderwijsassistent niet bij mij past en mij niet gelukkig 
maakt. Het één op één contact, het gesprek met de kinderen, die knuffel als ze uit school 
komen, de vrijheid om te bedenken wat we die dag gaan ondernemen, het ontdekken door 
eigen interesse en daar verdieping in zoeken, daar ligt mijn kracht heb ik nu ervaren. Het was 
voor sommige kinderen, die ik ken van de BSO waar ik werkte, ook soms verwarrend om op 
een andere manier met elkaar om te gaan. Er is verschil tussen het contact met, en het 
begeleiden van kinderen op school of bij een BSO/KDV. Het is voor mij fijn om van deze 
ervaring te leren en met pijn in mijn hart neem ik afscheid van alle lieve, fijne en bijzondere 
kinderen. Ik heb in goed overleg met de directie besloten te stoppen bij De Zwaan en omdat ik 
direct ergens anders kan beginnen, lukt het niet de kinderen persoonlijk gedag zeggen.  
Graag tot ziens! 
 
Groet, Jessica 
 

Startgesprekken 

Veel startgesprekken hebben al plaatsgevonden. Door ziekte van leerkrachten, zijn er ook nog 
wat gesprekken uitgesteld. We hopen dat volgende week alle gesprekken zijn gevoerd.   
 

Dalton 

Wij zijn een Daltonschool, maar wat is nu een Daltonschool? Dalton is geschikt voor ieder 
kind! De kinderen leren vaardigheden die ze nodig hebben om zich in de maatschappij te 
kunnen ontwikkelen. Daarbij staan vijf kernwaarden centraal: zelfstandigheid, samenwerken, 
effectiviteit, reflectie en vrijheid/verantwoordelijkheid. Bij elke kernwaarde staan we stil en 
gaan we concreet aan de slag. Daarbij kunt u denken aan het 
inplannen van je eigen werk, het zelfstandig nakijken, de 
weektaak of kiestaak bij de kleuters of het werken met 
uitgestelde aandacht door middel van het rode stoplicht. Zo 
krijgt het eigenaarschap van een kind steeds meer vorm en 
kan het kind later zelf de juiste keuzes maken, samenwerken 
en ook weer reflecteren op hoe zij/hij heeft gehandeld.  



  

 

Facebook 

Volg ons ook op Facebook! Wekelijks posten we iets 
nieuws! 
 

Kinderboekenweek 
Maandag 3 oktober start de Kinderboekenweek op De Zwaan. Het thema van dit jaar is: Gi-ga-
groen en richt zich op dieren en natuur. Op school besteden we hier twee weken lang extra 
aandacht door lekker veel voor te lezen, zelf te lezen, te zingen, dansen en werken binnen het 
thema. Via Parro wordt u geïnformeerd over de verschillende activiteiten. 

  
We openen de Kinderboekenweek met 
een nieuw boek voor elke klas van 
boekhandel Stevens. Net als voorgaande 
jaren hebben zij weer een bonnetjes 
actie (informatie staat op bijgevoegde 
afbeelding).  
  

We sluiten de Kinderboekenweek natuurlijk af met het boekenbal. Dit keer in de Basis. De 
kinderen mogen dan verkleed komen. Het boekenbal is op woensdagmiddag 12 oktober van 
15.00- 15.45 uur voor de groepen 1 t/m 4 en van 16.00-17.00 uur voor de groepen 5 t/m 8. 
Als er kinderen alleen naar huis mogen, wilt u dit dan laten weten via Parro aan de leerkracht 
van uw kind? Adres de Basis: Marialaan 68 Zwanenburg (buurtcentrum in het park bij de 
Plantsoenlaan). 
 

Gratis webinar  ‘Help (en hoera) een scherm!’ 

Bericht van de GGD Haarlemmermeer: 
Dinsdag 4 oktober 2022 van 20.00 tot 21.00 uur. 
Voor ouders van kinderen van 1 tot 11 jaar. 
 Vergeleken met vroeger hebben ouders er een behoorlijk 
pittige taak bij: de mediaopvoeding. Met alle mogelijkheden 
en verleidingen van tv, computer, games en telefoons is het 
aan ons de taak onze (jonge) kinderen hier zo goed, veilig en 
verantwoord mogelijk doorheen te leiden. Maar dat valt nog 
niet mee. In dit webinar neemt kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve je mee in de 
wereld van mediaopvoeding. Wil jij weten hoe je relaxter om kunt gaan met je kind en 
schermen, of wil je goed voorbereid zijn? Meld je dan snel aan! 
 Aanmelden doe je via: www.cjghaarlemmermeer.nl/nieuws 
Mocht je 4 oktober niet kunnen, geen probleem! Als je je toch aanmeldt, ontvang je na afloop 
van het webinar een link waarmee je het binnen 1 maand kunt terugkijken. 
  

https://www.cjghaarlemmermeer.nl/live-webinar-over-schermdrang-en-mediaopvoeding


  

 

Honden op het schoolplein 

Nogmaals willen we u verzoeken geen honden mee te nemen naar het schoolplein. Sommige 
kinderen zijn bang voor honden en het schoolplein moet een veilige plek voor alle kinderen 
zijn. Graag uw medewerking!  
 

Studiedagen en vakantie 

Donderdag 13 en vrijdag 14 oktober zijn alle kinderen vrij. Het team heeft dan een team-
tweedaagse. Onderwerpen zijn onder andere Dalton en begrijpend lezen en luisteren. Op 
zaterdag 15 oktober begint de herfstvakantie! 
 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op 27 oktober.             

 
 

Alvast een fijne herfstvakantie! 
 


