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Nieuwsbrief  11:  19 juli t/m 6 september 

 

Beste ouders en verzorgers,  

 

Dit is de laatste Nieuwsbrief van dit schooljaar. Na een drukke laatste lesweek 

met de musical, het uitzwaaien van groep 8, het opruimen van de school en 

natuurlijk de laatste schooldag met een ijsje en het aftellen……….is de 

zomervakantie is begonnen!! 

 

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en tot maandag 2 september!  

 

Het team van de Zwaluw  

 

Afscheid groep 8 

En dan is het ineens het einde van het schooljaar. Groep 8 heeft op een 

fantastische manier afscheid genomen! Wat hebben we genoten van de 

musical. Wij wensen alle leerlingen van groep 8 heel veel succes op het 

voortgezet onderwijs.  

 

 

 

Andere Schooltijden 

Het komende schooljaar zijn de schooltijden met instemming van de MR  als volgt 

geregeld: 

 

‘s morgens  8.45-12.00 uur  ( deur open om 8.35)  op   ma di do vr 

‘s middags 13.05-15.15 uur ( deur open om 12.55) op   ma di do vr 

 

Op woensdag 8.45-12.15 uur ( deur open om 8.35) 

 

 

http://www.dezwaluwleiden.nl/


Studiedagen  

Om u te informeren, melden wij u alvast de studiedagen voor het nieuwe 

schooljaar. Op deze dagen zijn de kinderen dus vrij. In het komende schooljaar 

zijn de volgende studiedagen gepland: 

 

- 4 oktober 

- 18 november 

- 21 februari  

- 16 juni. 

 

 

 

 

Schoolvakanties 2019-2020 

 

Leidens Ontzet Donderdag 3 oktober 

Herfstvakantie Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 

oktober 

Vrije middag Donderdagmiddag 5 december (vanaf 

12.00u) 

Kerstvakantie Vrijdag 20 december vanaf 12 uur 

t/m vrijdag 3 januari 

Voorjaarsvakantie Vrijdag 21 februari t/m vrijdag 28 februari 

Goede vrijdag en Pasen Donderdagmiddag 9 april (vanaf 12.00u.) 

t/m 13 april 

Vrije middag Vrijdagmiddag 19 april na de 

Koningsspelen. 

meivakantie 27 april t/m 8 mei 

Hemelvaart Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 

Pinksteren Maandag 1 juni 

Zomervakantie Donderdag 16 juli t/m 31 augustus 

 

MR verslag en vacature oudergeleding 

De MR is op woensdag 3 juli 2019 weer bijeen geweest. De MR stemt in met de 

voorgestelde wijziging van de schooltijden. De MR pleit wel voor 10 minuten 

inloop aan het begin van de middag. 

Verder is gesproken over het schoolondersteuningsprofiel, de werkdrukgelden, de 

formatie voor 2019-2020, de afspraken omtrent verzuim en de schoolgids. De 

MR heeft aandacht gevraagd voor de overblijf, dat heeft ook de aandacht van de 

directie. Ook is gesproken over het klimtoestel op het plein, dat voldoet aan de 

eisen. Bekeken wordt of er toch aanpassingen nodig zijn. 

 

 



In de MR is bij de start van het schooljaar een vacature voor een ouder. De MR 

bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders en overlegt met de directeur over het 

schoolbeleid en de algemene gang van zaken. De MR vergadert ongeveer zes 

keer per jaar afwisselend op dinsdagavond en woensdagavond. Iedere ouder die 

interesse heeft wordt uitgenodigd zich kandidaat te stellen. Bij meer dan één 

kandidaat volgen er verkiezingen. 

Meer informatie bij de ouders in de MR, Lysanne Bonnet (moeder Sia (groep 6) 

en Jazz (groep 4)), Michel Jager (vader Lucas en Floris (groep 4) en Annemijn 

(groep 1/2a)) en Natasja Verbeek (moeder Lars (groep 1/2b)). 

 

Sponsorloop 

Op woensdag 12 juni stond iedereen in de startblokken om deel te nemen aan de  

sponsorloop. Helaas werkte het weer die dag niet mee.  

Gelukkig kregen we nog een herkansing op vrijdag 21 juni. De 

opbrengst van die dag was maar liefst € 3521,-. Deze 

opbrengst zullen we gebruiken voor de aanschaf van  

Chromebooks. We willen nogmaals alle kinderen en sponsors 

van harte bedanken voor dit bij elkaar gelopen bedrag.  

 

 

OR 

Het afgelopen jaar heeft de OR weer veel kunnen doen met uw vrijwillige 

bijdrage. Denk aan de Hutspotmaaltijd, Sinterklaas, Kerst en de Paaslunch. Maar 

ook bij het Zomerfeest en de Sponsorloop en de afscheidsavond van groep 8 

zette de OR zich in. Dit jaar zijn we ook nog gesponsord door eetcafe Tante Jans 

(het ijsje op de laatste schooldag) en Goedhart makelaars en taxateurs (Wicky’s 

voor meerdere activiteiten). Onze dank is groot! 

 

Vele handen maken licht werk dus wij waren ook steeds blij met uw losse hulp bij 

alle activiteiten. Wij kunnen altijd nog mensen gebruiken die zich actief willen 

inzetten en willen meedenken met de OR. 

 

Schoudercom 

 

Aankomend schooljaar gaan wij van ouder communicatiesysteem 

veranderen. Wij stappen over van Social schools naar Schoudercom.  

U heeft een aantal weken geleden een e-mail gehad voor het aanmaken 

van een account. 

Helaas is er een fout gemaakt door het systeem en waren de leerkrachten 

nog niet uitgenodigd om een account aan te maken.  

Hierdoor konden o.a. de instellingen nog niet goed gezet worden. U heeft  

misschien gezien dat er een aantal instellingen zijn aangepast de afgelopen 

week. De nieuwe schoolkalender zal geplaatst worden in 

Schoudercom. Mocht u vragen hebben of er lukt iets niet, kunt u een mail sturen 

naar k.vanstarkenburg@dezwaluwleiden.nl  

 

Luizen en Luizentassen 

Het komende schooljaar zullen wij bekijken of de luizentassen gehandhaafd 

blijven. 

Na de vakantie is het de bedoeling dat de luizentassen gewassen terug op school 

komen.  

 



Ook worden er ouders gevraagd om te helpen bij het controleren. Dit is na de 

vakanties het geval. De precieze data zullen wij met u communiceren. U kunt 

zich opgeven bij de juf of meester van uw kind. 

Willen alle ouders/verzorgers er zorg voor dragen dat als uw kind hoofdluis heeft, 

er direct op gereageerd wordt, zodat we met elkaar ervoor kunnen zorgen dat de 

luizen/neten zich zo min mogelijk verspreiden. Alvast bedankt. 

 

 

Benodigdheden volgend schooljaar 

Nog tijd genoeg om het aan te schaffen, maar toch alvast even op een  
rijtje wat uw kind volgend schooljaar allemaal nodig heeft: 

 
Groep Benodigdheden 
Groep 1 en 2 - Gymschoenen (s.v.p. geen zwarte zolen en met 

klittenband). 

Groep 3 - Etui (leeg, de kinderen krijgen potloden, stiften, 

een gum en puntenslijper op school) 

- Koptelefoon of oortjes (chromebooks) 

- Gymkleding en gymschoenen 

(s.v.p. geen zwarte zolen en met klittenband). 
Groep 4 - Etui. 

- Goede blauwe pen (bijv. van Lamy of Stabilo). 

- Reservepen. 

- Koptelefoon of oortjes (chromebooks) 

- Gymkleding en gymschoenen 

(s.v.p. geen zwarte zolen). 
Groep 5 - Multomap (23-rings) + 10 tabbladen.  

- Etui. 

- Goede blauwe pen (bijv. van Lamy of Stabilo). 

- Reservepen. 

- Kladblok  

- Koptelefoon of oortjes (chromebooks) 

- Gymkleding en gymschoenen 

         (s.v.p. geen zwarte zolen). 

Groep 6 t/m 8 - Etui. 

- Goede blauwe pen 

- Potlood, gum en puntenslijper 

- Reservepen. 

- Een groene nakijkpen 

- Koptelefoon of oortjes (chromebooks) 

- Een stevige multomap (23-rings) + 10 tabbladen. 

- Reken- en taalblaadjes voor in de multomap. 

- Agenda. 

- Eenvoudige rekenmachine. 

- Kladblok  

- Gymkleding en gymschoenen (s.v.p. geen zwarte 

zolen). 

 

Informatieavonden volgend schooljaar 

Op maandag 16 september is er voor alle ouders een informatieavond. Van 

18.30 uur tot 19.15 uur verwelkomen wij de ouders in de groepen 5 t/m 8. Om 

19.30 uur is er voor alle ouders van groep 1 t/m groep 8 een 

 



informatiebijeenkomst over JGT Leiden. Vanaf 20.15 tot 

21.00 uur zijn de ouders van de groepen 1 t/m 4 welkom 

in de klassen.  

 

Tijdens de informatieavond vertelt de leerkracht wat dit 

leerjaar belangrijke aandachtspunten zijn. Er zullen regels 

en afspraken besproken worden en u heeft de gelegenheid 

om vragen te stellen.  

In het algemene deel van deze avond zal iemand van het 

Jeugd en Gezinsteam (JGT)  Leiden iets meer vertellen over 

diensten die zij verlenen. 

 

We zien u graag allemaal maandag 16 september! 

 

18.30u. - 19.15u.:  groepen 5 t/m 8 

19.30u. - 20.00u.:  bijeenkomst JGT 

20.15u. - 21.00u.:  groepen 1 t/m 4 

 

 

Vakantiepas 2019 

In de eerste week van juli hebben alle leerlingen de VakantiePas 2019 mee naar 

huis gekregen. Met dit Vakantiepaspoort kunnen ze tijdens de zomervakantie, 

met korting of zelfs gratis, meedoen aan meer dan 80 activiteiten in de regio. 

Kijk voor meer informatie op www.vakantiepas.nl. 

 

Het thema van de vakantiepas is deze zomer: “de 

talentenjacht”. Weet jij al waar je in uitblinkt? Of is 
jouw speciale talent nog verborgen? 

Met de VakantiePas ontdek je deze zomer wat jou 

uniek maakt door gewoon van alles te proberen. 

Speel de speurneus of winkeltje, stap op een 

surfplank, neem een tennisles of ga dieren verzorgen. 

Je merkt vanzelf waar je goed in bent. Heb je 5 

talenten verzameld en dus 5 stempels in je 

VakantiePas? Ga dan naar een bibliotheek in de buurt, 

laat je stempels zien en ga naar huis met een mooie 

blinkende medaille! 

Wij wensen alle kinderen er veel plezier mee! 

 

Schoolmelk 

Weet u dat het mogelijk is om een schoolmelkabonnement af 

te sluiten? Een aantal kinderen op school heeft hier het 

afgelopen schooljaar gebruik van gemaakt.  

 

Onze school biedt Campina schoolmelk aan. Met schoolmelk 

heeft u kind in de pauze een lekker vers, gekoeld 

zuiveldrankje. Zuivel bevat goede voedingsstoffen, zoals 

calcium, vitamine B2 en vitamine B12. Voor meer informatie 

en het aanmelden van uw kind(eren), kunt u terecht op 

www.schoolmelk.nl. 
 

 

 

http://www.schoolmelk.nl/


Agenda 

 

AGENDA 18 juli t/m 6 september 2019 

19 juli Laatste schooldag! De kinderen zijn ’s middags 

vanaf 12.00 uur vrij. De luizentassen worden  

meegegeven naar huis 

20 juli t/m 1 september Zomervakantie! 

2 september  Start nieuw schooljaar. De luizentassen graag schoon  

gewassen weer mee naar school gegeven. 

 

 

 

 


