
 

 

Nagele, 16 april ’21 
 
Beste ouders, 
 
U ontvangt hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief leest u weer algemene 
informatie, maar ook over de leerlingenquête die binnenkort gehouden wordt onder de kinderen van 
groep 5-8. 
De koningsspelen en het bijbehorende lied komen aan de orde en natuurlijk de lijst met datums. Bij 
deze lijst ook informatie over het kamp voor groep 7-8. 

 
 
ALGEMEEN 
 
Besmettingen 
‘Hoe staat het er nu voor op school qua besmettingen’, is de vraag die ik geregeld hoor. Welnu: de 
leerkracht (groep 8) is nog ziek en ook de leerling (groep 8) is nog steeds ziek. Beiden voelen ze 
zich nog lang niet de oude, ze zijn veel moe en beiden slapen veel. We wensen hen beide heel veel 
sterkte toe!  
Voor de leerkracht geldt dat ze in ieder geval tot de meivakantie niet terug komt, en ook nu de 
meivakantie is dat nog onzeker. Meester Ibo valt nu in bij groep 8, het is nog niet bekend hoe lang 
dat door kan gaan. We zullen er alles aan doen om de rust in de klas zo veel mogelijk te bewaren.  

 
DigiD (herhaling) 
Wachten duurt altijd lang… Zeker als er gewacht moet worden op een spannende uitslag van een 
coronatest. De uitslag komt eerder naar u toe als er dit via DigiD gedeeld kan worden, maar veel 
kinderen hebben nog geen DigiD. U kunt dit echter wel aanvragen. Als ouders hier voor kiezen 
krijgen ook kinderen al een DigiD. Uiteraard hoeft u dit niet te doen, het is aan u zelf. 
 
                                ___________________________________________ 
 
LEERLINGENVRAGENLIJST 
 
Elk jaar houden wij onder de leerlingen van groep 5-8 een enquête. Dat gebeurt bij alle scholen van 
onze stichting. Eén van de onderdelen (de sociale veiligheidsmonitor) is een verplichting vanuit de 
inspectie.  
Voor ons is deze vragenlijst waardevol. De leerlingen laten daarmee zien hoe zij kijken naar onze 
school, ons onderwijs en naar de mate van veiligheid die ervaren wordt door de kinderen. Wij leren 
hier veel van. 
De leerlingen vullen deze enquête op school in. Elke leerling krijgt een eigen code; hierdoor is het 
voor de leerkracht niet te achterhalen wie wat heeft ingevuld. 
 
De enquête wordt de komende weken ingevuld. We zullen de resultaten met u delen na afloop. Ook 
worden de resultaten met bestuur en inspectie gedeeld. 

___________________________________________________________ 



 

 

 
KONINGSSPELEN EN KONINGSLIED 
 
Volgende week (23 april) is er al weer koningsspelendag. Dit jaar zullen we de verschillende klassen 
tijdens deze spelen gescheiden houden, we gaan de groepen dus niet mixen. We hopen toch dat de 
kinderen een hele fijne dag zullen hebben op school. 
Elk jaar start de dag met een koningsspelenlied. Zo ook dit jaar. Maar juist dit jaar is er enige 
commotie over dit lied. De tekst geeft voor sommige scholen aanleiding om dit lied dit jaar niet te 
zingen met de kinderen. Als team hebben we hier over nagedacht en ook de leden van de 
schooladviescommissie hebben hierin meegedacht. Wij zullen het lied ook dit jaar als school wél  
zingen om onderstaande redenen: 
 
De twee struikelblokken zijn: 
1. 'Kijk hoe mooi in de mix, hij zij of X (dit kan opgevat worden als ‘een opgedrongen 
genderideologie') 
2. ‘De jiiggyjig doen we met elkaar’ (hier is het woordje jiggyjig het struikelblok, in straattaal op Bali 
is dit een niet zo nette manier zijn om ‘geslachtsgemeenschap’ mee aan te duiden). 
 
Voor wat betreft de genderneutraliteit: in onze kernwaarden staat het woord ‘respect’ op een 
prominente plaats. Dit lied geeft nadrukkelijk aan dat iedereen er mag zijn. Deze gedachte past bij 
onze school en wij omarmen vanuit onze visie de gedachte ‘ook jij hoort bij ons, we sluiten niemand 
buiten’.  
De term ‘jiggyjig’ blijkt meerdere betekenissen te hebben, zoals dat voor meer woorden geldt in ons 
taalgebruik. Het is echter heel duidelijk dat in dit lied hiermee een danspas bedoeld wordt. Kinderen 
worden uitgenodigd samen te zingen en te dansen; dat verbindt. (Eén van onze kernwaarden is ook  
‘verbinding’)  

___________________________________________________________ 
 

BELANGRIJKE DATUMS 
 
Kamp groep 7-8 
Tijdens de fusiegesprekken is besloten dat in dit eerste fusiejaar de kinderen van groep 7-8 op 
kamp zouden gaan. De kinderen van groep 1-6 hebben dan een schoolreisje. In dit stukje wil ik 
ingaan op het kamp van groep 7-8. 
Dit kamp was in de eerste instantie gepland tijdens de start van het schooljaar. Echter bleek in de 
zomervakantie al dat dit niet door kon gaan: de coronamaatregelen maakten dit onmogelijk. We 
hebben toen de kampdagen kunnen verzetten naar eind april. Deze datum is toen niet naar buiten 
gebracht om geen hoge verwachtingen te wekken. En het zal duidelijk zijn dat we op dit moment 
niet met groep 7-8 op kamp kunnen. Eén van de leerlingen zei ook meteen: dat kan toch niet omdat 
we steeds in cohorten -eigen bubbels- moeten blijven?  
Vanmorgen heb ik contact gehad met de eigenaar van het kampadres op Ameland. We hebben de 
aprildatums samen kunnen verschuiven naar 14, 15 en 16 juni. Laten we hopen dat het kamp dan 
wel door kan gaan. Als de omstandigheden ook dan nog zo zijn zullen we een alternatief 
programma bedenken. 



 

 

 
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. 

 

23 april  Koningsspelen 

26 april  Avesdag. De kinderen zijn vrij 

27 april  Koningsdag. De kinderen zijn vrij 

3 -14 mei  Meivakantie 

23-24 mei  Pinksterweekend 

14 – 16 juni  Optie kamp groep 7-8 

2 juli   Rapport mee 

8 juli   Slotavond 

12 juli – 20 aug.  Zomervakantie 

 
Hartelijke groet, 
 
Paulien 


