
 

 

Nagele, 19 februari ’21 
 
Beste ouders, 

 
In deze nieuwsbrief zal voor een groot gedeelte ingaan op de maatregelen die getroffen worden om 
de heropening van onze school zo veilig mogelijk te laten zijn. Daarnaast ook enkele andere zaken: 

• Algemeen 

• Afscheid en welkom 

• Cadeau A.C. 

• Belangrijke datums 
 
____________________________________________________________ 

 
ALGEMEEN 
 
Schooltijden 
Hieronder vindt u nogmaals de schooltijden zoals ze nu, in coronatijden, gelden. 
 

groep maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1 8.45 – 14.30 8.45 – 14.30 8.45 – 12.30 8.45 – 12.00 8.45 – 12.00 

2 - 4 8.45 – 14.30 8.45 – 14.30 8.45 – 12.30 8.45 – 14.30 8.45 – 12.00 

5 - 8 8.45 – 14.30 8.45 – 14.30 8.45 – 12.30 8.45 – 14.30 8.45 – 14.30 

 
Beslisboom 
‘Mijn kind voelt zich niet goed, moet ik haar nu thuis houden?’ Deze vraag horen we geregeld. 
Begrijpelijk ook; de hoeveelheid van regels (en de veranderingen daarin) maken het niet altijd 
gemakkelijk. Om die reden hebben wij op de voorpagina van onze website (www.swsdekring.nl) de 
beslisboom geplaatst. Deze beslisboom geeft ons in veel gevallen het antwoord.  
 
Voorjaarsvakantie 
Het voelt alsof de kinderen maar weer net op school zijn en nu is er al weer vakantie. Deze 
vakantie, maar ook de vrije dagen tussendoor i.v.m. de weersomstandigheden, zorgen er voor dat 
het lastig is voor kinderen om in het ritme van schoolgang te komen.  
Toch hopen we dat iedereen de volgende week een hele fijne vakantieweek heeft. Hierna hopen we 
iedereen weer gezond en wel terug te zien! 
 
Schoolfotograaf 
Denkt u op vrijdag 5 maart aan de schoolfotograaf? De schoolfotograaf zal een portretfoto van uw 
kind maken en de kinderen binnen het gezin die bij ons op school zitten worden ook samen 
gefotografeerd. Daarnaast zal er natuurlijk ook een klassenfoto worden gemaakt.  
Helaas kunnen we dit jaar geen gezinsfoto’s laten nemen. Dit omdat gezinsleden buiten de school 
niet in de school kunnen komen i.v.m. de coronaregels. 

____________________________________________________________ 

http://www.swsdekring.nl/


 

 

AFSCHEID EN WELKOM 
 
Gisteren hebben we afscheid genomen van Auke. Auke heeft vijf jaar op onze school gewerkt; 
allereerst op de Titus Brandsma en nu op De Kring. Hier heeft hij diverse werkzaamheden verricht 
en mij en de leerkracht ondersteund. We vinden het jammer dat hij niet meer bij ons zal werken, 
maar natuurlijk gunnen we hem zijn pensionering ook. We wensen hem al het goeds toe. 
 
Deze week mochten we ook een nieuw gezicht in onze school ontvangen: Esther Tilma. Esther stelt 
zich hieronder zelf voor. 
 

Hallo allemaal, 
Ik ben Esther Tilma. Dit schooljaar ben ik derde jaars Pabo student 
en ben ik dinsdag t/m vrijdag aanwezig op SWS De Kring. Ik loop 
stage in groep 5 bij juf Daniëlle S. 
 
Ik ben 19 jaar oud en ik woon in Luttelgeest. 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te volleyballen, fotograferen of 
iets leuks doen met vriendinnen.   
 
Ik zie uit naar een gezellig en leerzaam schooljaar op 
Samenwerkingsschool De Kring. 

 
 

………..____________________________________________________________ 
 

CADEAU VAN DE A.C. 
 
Vandaag is elk gezin (via het oudste kind dat hier op school zit) verrast met een cadeau van het 
A.C. Dit omdat de talentenshow, die vandaag gepland stond, niet door kon gaan. Met dit leuke 
pakketje gaan toch alle kinderen feestelijk de vakantie in. Ook de overblijfouders en de leerkrachten 
zijn niet vergeten. We waarderen de geste van de A.C. heel erg. Hartelijk bedankt A.C.! 

………..____________________________________________________________ 
 

BELANGRIJKE DATUMS 
 
Avesdag 
Elk jaar is er een Avesdag. Deze dag is voor alle leerkrachten van Aves met de bedoeling te 
inspireren en te verbinden. Dit jaar is deze dag gepland op maandag 26 april. De kinderen zijn dan 
onder ‘gewone’ omstandigheden vrij. Op dit moment is het nog onzeker of deze dag doorgaat en in 
welke vorm hij dan doorgaat. Dat betekent dat het nu nog onzeker is of de kinderen vrij zijn. Ik heb 
wel de datum genoemd in de datumlijst hieronder. 
 
 
 



 

 

Datumlijst 
Hierbij een lijst met belangrijke datums. Ik voeg de lijst toe, maar nadrukkelijk geldt dat veel nog 
onzeker is. We weten niet of alles door kan gaan of in welke vorm. 

 

22 – 26 febr.  Voorjaarsvakantie 

5 maart  Schoolfotograaf 

17 maart Open dag Avesscholen 

17 maart  10-minuten gesprekken 

18 maart  10-minuten gesprekken 

19 maart  Rapport 

2 apr. – 5 apr.  Goede Vrijdag en Paasweekend 

23 april  Koningsspelen 

26 april  Avesdag  

27 april  Koningsdag. De kinderen zijn vrij. 

3 -14 mei  Meivakantie 

23-24 mei  Pinksterweekend 

2 juli   Rapport mee 

8 juli   Slotavond 

12 juli – 20 aug.  Zomervakantie 

 
Hartelijke groet, 
 
Paulien 


