
 

 

Nieuwsbrief juni 2022 
Nog drie weken en dan is het zomervakantie. We willen er een 

fijne afsluiting van het schooljaar van maken! U zult de komende 

tijd veel informatie ontvangen over de afsluitende activiteiten.   
 
 

Margrietschool gaat dicht 
Afgelopen week is duidelijk geworden dat de 
Margrietschool (basisschool in Halfweg) dicht gaat. Dit 
betekent dat ongeveer 80 kinderen een plekje op een andere school moeten krijgen. Ouders 
zijn geschrokken, maar maken zich ook zorgen waar hun kind nu heen moet. Met de overige 
scholen in Halfweg en Zwanenburg hebben we afgesproken dat in elk geval alle kinderen een 
plek moeten krijgen bij één van onze scholen. Dit gaat betekenen dat de groepen een aantal 
leerlingen kunnen gaan groeien. We geven wel een grens aan van maximaal 28 kinderen per 
groep. Gelukkig hebben we ook een aantal kleine groepen en verwachten we niet dat deze 
zullen groeien tot dit aantal. Naast de kinderen van de Margrietschool hebben we ook nieuwe 
leerlingen die verhuist zijn naar Zwanenburg. In totaal verwachten we dat we zo’n 35 nieuwe 
leerlingen gaan verwelkomen op de Zwaan.  
 

Formatie 
Het leerkrachtentekort loopt steeds verder op in Nederland. Ook op de Zwaan hebben we 
hiermee te maken. De Zwaan heeft twee vacatures (groep 6 en groep 8). Ondanks dat we 
actief zijn gaan werven (binnen het bestuur, eigen netwerken, sociale media, landelijke 
advertentiesites et.) heeft dit niet geleid tot invulling van deze vacatures. We zijn echter niet 
bij de pakken gaan neerzitten en we zijn gaan puzzelen, met een goed resultaat!  
Collega’s zijn bereid extra te gaan werken, nemen geen ouderschapsverlof en breiden hun 
dagen uit zodat we bijna de vacatures hebben kunnen vervullen. Daarnaast blijven we juf 
Francoise als ZZP-er inzetten. We zijn heel blij met deze betrokkenheid van het team  en 
vinden het fijn dat we zo plan B hebben kunnen maken en met elkaar bijna alle gaten hebben 
gedicht! Alleen op de vrijdag staat er nog een dag open in groep 5B. Voor de continuïteit 
zullen Juf Marjon en juf Gemma afgewisseld worden met de rest van team. Dit betekent dat 
alle groepen (ongeveer) 1 keer per jaar op vrijdag niet naar school kunnen komen. Het rooster 
tot de kerstvakantie vindt u in de bijlage. Op de jaarkalender die u in de week voor de 
zomervakantie krijgt zal dit ook worden vermeld.  Mochten we toch nog geschikte 
leerkrachten vinden om de vacatures te vervullen, zou het kunnen dat we alsnog 
veranderingen doorvoeren.   
 
De lijsten voor de nieuwe groepen 3 zijn als bijlage toegevoegd.  
 
 



  

 

22/23 21/22 
Was: 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1/2A 1A Mariska Mariska Mariska Mariska Mariska 

1/2B 1B Natascha Natascha Natascha Natascha Natascha 

1/2C 1C Marjon Marjon Marjon Pascale Pascale 

1/2D 1D Brenda Brenda Brenda Brenda Brenda 

3A 2C/D Daniëlle  Daniëlle Daniëlle Daniëlle Daniëlle 

3B 2A/B Kayleigh Samantha Kayleigh Kayleigh Samantha 

4A 3B Samantha Emmy Emmy Emmy Emmy 

4B 3A Nicolette Nicolette Nicolette Nicolette Nicolette 

5A 4A Ky Ky Ky Ky Ky 

5B 4B Debby Debby Debby Debby Roulatie 

6A 5A Marij Marij Marij Marij Marij 

6B 5B Matthijs Matthijs Matthijs Matthijs Linda 

7A 6A Linda Manon Manon Manon Manon 

7B 6B Merel Merel Sanne Sanne Sanne 

8A 7A Francoise Francoise Francoise Merel Merel 

8B 7B Joyce Joyce Pascale Joyce Joyce 
 

Functie maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Leerkrachtonder-
steuner 

 Linda  Samantha  

Onderwijsassistent Nancy 
Sabrina 

Nancy 
Sabrina 
Jessica 

Nancy 
Jessica 

Sabrina 
Jessica 

Nancy 
Sabrina (o) 

Conciërge Martin Martin Martin Martin Martin 

IB-er Sylvia Sylvia 
Corinne 

 
Corinne 

Sylvia  

Directie Wilgenlaan Wendy Wendy  Lisette Lisette 

Directie 
Plantsoenlaan 

Lisette Lisette  Wendy Wendy 

 

Afscheid 
We nemen afscheid van gymmeester Kevin. Hij was het afgelopen jaar naast ons ook nog 
werkzaam op het Joppe, een school in Nieuw-Vennep. Hier krijgt hij een fulltimebetrekking én 
het is dichterbij huis. We wensen hem veel plezier op het Joppe. We zullen hem missen! 
 



  

 

Welkom op de Zwaan! 
Volgend jaar wordt ons team versterkt met twee nieuwe 
onderwijsassistentes, een nieuwe leerkracht voor groep 5 en  voor gym én 
een intern begeleider (de laatste stelt zich later aan u voor en zal ook pas in 
oktober starten). Hieronder stellen een aantal hiervan zich alvast aan u 
voor.  
 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Sabrina Termaat, 39 jaar en samen met mijn man en twee 
dochters woon ik in Nieuw-Vennep. Mijn oudste dochter is 12 jaar en 
mijn jongste dochter 9 jaar. Vanaf 1 augustus kom ik het team van 
basisschool De Zwaan versterken als onderwijsassistent. Hiervoor heb ik 
14,5 jaar gewerkt als pedagogisch medewerkster op een dagverblijf in 
Hoofddorp. Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging en wilde graag op 
een andere manier met kinderen werken. Als vooropleiding heb ik SPW 3, 
SPW 4 en SPH gestudeerd.  
Ik zie er naar uit om alle kinderen en ouders te leren kennen!  
Hopelijk zien we elkaar snel en voor nu wens ik iedereen een fijne 
vakantie toe.  
 
Hoi allemaal, 
Voor sommige al een bekend gezicht en voor anderen een 
nieuwe. Mijn naam is Ky en ik kom uit het mooie Haarlem. In 
2021 heb ik stage gelopen in groep 4 op de Kinheim en 
afgelopen jaar heb ik in groep 8 en groep 6 lesgegeven. Op 16 
juni heb ik mijn studie afgerond en kan ik nu fulltime aan de 
slag. Daarom zal ik vanaf het nieuwe schooljaar vijf dagen aan 
groep 5 lesgeven. Ik heb er heel veel zin in en kijk er naar uit om 
jullie in mijn klas of op het schoolplein tegen te komen! Alvast 
een hele fijne vakantie en tot in het nieuwe schooljaar. 
 

Doordraaidag 
Woensdag 29 juni gaan alle kinderen van 9.00 tot 10.00 uur kennis maken met hun nieuwe 
meester of juf. De nieuwe kinderen komen dan ook alvast even een kijkje nemen. Groep 4 
zullen we begeleiden naar de Plantsoenlaan. Zodat zij ook alvast het gebouw kunnen 
bekijken! Groep 8 (volgend schooljaar immers op het voortgezet onderwijs) heeft een extra 
gymmoment met juf Priscilla.  
 

 
 



  

 

Noodgebouwen en nieuwbouw 
De gemeente gaat starten met het plaatsen van drie nieuwe noodlokalen bij de Wilgenlaan!   
De verwachting is dat de nieuwe noodlokalen in het nieuwe schooljaar in gebruik genomen 
kunnen gaan worden. De twee oude noodlokalen zullen na de verhuizing afgebroken gaan 
worden. De voetbalkooi is al weggehaald om later op een andere plek weer op te bouwen. De 
noodlokalen worden naast het schoolplein gebouwd. Dit betekent dat we extra ruimte krijgen 
op het schoolplein! 
 

 
 

Hoe we werken in de kleuterbouw 

Bij de kleuters bieden wij de lesstof aan door middel van het werken met thema’s. Door 
onderwerpen te kiezen die dicht bij de belevingswereld van kinderen staan,  worden de 
activiteiten betekenisvol voor jonge kinderen en gaat het leren spelenderwijs. 
Wij bieden de lesstof op diverse manieren aan. Tijdens de kring doen we met de kleuters 
activiteiten die de ontwikkeling stimuleren. Denkt u bij taal bijvoorbeeld aan: het voorlezen 
van een prentenboek, rijmspelletjes en versjes opzeggen. Voor de rekenontwikkeling doen we 
onder andere:  spelletjes met cijfers, voorzetsels uitbeelden en de dagen van de week 
benoemen. 
Naast de kring komt de lesstof terug tijdens het spelen en werken. Dit kan een knutselwerkje 
aan tafel zijn, een spelletje uit de kast of het spelen in een hoek. Bij elk thema maken wij met 
de kinderen een hoek die aansluit bij het onderwerp dat we behandelen. Samen met de 

kinderen een hoek opbouwen heeft als voordeel dat 
kinderen geprikkeld worden in hun fantasiespel. Ze 
voelen zich verantwoordelijk voor de materialen en 
ze zijn enthousiast om er aan het werk te gaan. 
Tijdens het rollenspel in de hoeken oefenen de 
kinderen veel verschillende ontwikkelingsgebieden. 
Buiten spelen is ook een onderdeel van leren en 
vindt iedere dag plaats. 
Het mooiste van dit alles is: voor het kind is het 
gewoon een spel!! 
 



  

 

Eindfeest  
Hebben u en uw kind(eren) er ook zo’n zin in?! Het belooft 1 juli een 
geweldig feest te worden. Zo sluiten we het schooljaar spetterend af! 
Duimt u mee voor mooi weer!?  
 

Verkeersplein  
We waren genomineerd om het ANWB verkeersplein te winnen. Helaas zijn wij het niet 
geworden. Wel komt er nog een verrassing onze kant op. We zijn benieuwd! Had u op ons 
gestemd? Bedankt! 

Al vakantie op de locatie Wilgenlaan  
Op de locatie Wilgenlaan is de vakantie al een beetje begonnen. In de hal staat nu een 
camping met alle voorzieningen! Zo is er een ijswinkel en een snackbar, een tent, BBQ-plaats 
en is er zelfs een strand. Ook wordt er flink wat afgewassen bij het sanitair.   

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Vakantie  
De zomervakantie start vrijdag 15 juli om 12.00 uur.  
 

Informatiegids 
Aan het einde van het schooljaar ontvangt u van ons weer de informatiegids, met daarin veel 
informatie over het komende schooljaar. Hierin staat o.a. het gymrooster. Ook de kalender 
wordt als bijlage toegevoegd.  
 



  

 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief ontvangt u vrijdag 15 juli.             


