
 

 

Nagele, 21 mei ’21 
 
Beste ouders, 
 
De meivakantie zit er weer op. We gaan de laatste periode van het schooljaar weer in. Traditioneel 
gezien een drukke periode met veel speciale momenten zoals een kamp, schoolreisjes, musical 
enz. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken op welke manier alles door kan gaan. Zo gauw we 
hier meer over kunnen zeggen laten wij het weten. 
In deze nieuwsbrief leest u een aantal algemene zaken, over zieke leerkrachten en de entreetoets 
voor groep 7. Ook de klassenverdeling voor het nieuwe schooljaar willen we middels deze 
nieuwsbrief bekend maken. 
 
ALGEMEEN 
 
Welkom! 
Ook in deze nieuwsbrief willen wij graag nieuwe leerlingen verwelkomen: Daan, Brent en Antoni. 
Deze kinderen zijn onlangs ook 4 jaar geworden en zij mogen ook naar school. Antoni, Brent en 
Daan; jullie zijn van harte welkom! We hopen dat jullie fijne jaren op onze school zullen hebben! 

 
Luizencontrole 
Het is een hele tijd geleden dat er luizencontrole is geweest. We vragen u of u uw kinderen nog 
steeds regelmatig wilt controleren. We proberen voor de volgende week een luizencontrole te 
organiseren. We zullen dit dan buiten, onder de afdakjes gaan doen. Als dit gaat lukken zal ik u via 
Parro de dag doorgeven, zodat u hier rekening mee kunt houden. (Geen ‘moeilijke’ vlechten, liever 
niet veel gel, enz.) 
 
Rapporten 
Enkele weken geleden hebben de kinderen hun rapport mee naar huis gekregen. Wilt u dit rapport 
weer mee naar school geven? Voor het eind van het schooljaar krijgt uw kind het dan weer mee 
naar huis. 
                                ___________________________________________ 
 
CORONA EN ZIEKE LEERKRACHTEN 
 
Zoals u weet hebben juf Sonja en juf Marloes op dit moment corona. Juf Sonja heeft daarbij ook nog 
eens dubbele pech: in de meivakantie heeft zij haar enkel op verschillende plekken gebroken. Zij zit 
nu in het gips en kan voorlopig niet op school komen. We wensen haar heel veel sterkte toe! 
Juf Marloes is ook niet beter, ze blijft erg moe. Het is nog onduidelijk of zij volgende week op school 
kan zijn. Deze week is voor het eerst een groep naar huis gestuurd omdat er echt geen leerkracht 
meer was. We hopen dat het bij deze ene keer blijft! 
 
Nu er weer sprake is van verschillende versoepelingen in de maatschappij, hadden wij gehoopt dat 
er ook in het onderwijs enkele versoepelingen zouden kunnen plaatsvinden. Zo zou het fijn zijn als 
we de cohortering (strikt gescheiden groepen) los zouden kunnen laten. Maar helaas, dat is nog niet 



 

 

mogelijk. Vanuit de PO-raad is het advies gekomen om de groepen nog steeds gescheiden te 
houden. Ook gezamenlijke pauzes voor de kinderen zit er voorlopig niet in.  

  _______________________________________________________ 
 

AFNAME ENTREETOETS GR.7 
 

In groep 7 wordt de entreetoets normaal gesproken in deze periode van het jaar afgenomen. 
I.v.m de thuiswerkperiode en de late afname van de M toetsen van Cito in maart, hebben we als 
team ervoor gekozen om de entreetoets begin groep 8 af te nemen. De uitslag van de entreetoets 
wordt dan gebruikt als startsituatie. Waar staat het kind nu? En wat heeft het kind nog nodig om een 
bepaald niveau te halen. 
De komende weken wordt er gewerkt aan de afronding van de lesstof van groep 7 en worden de 
Cito E toetsen in juni wel afgenomen. 

________________________________________________________ 

 
KLASSENVERDELING 2021 - 2022 
 
Formatie 2021 – 2022 
Begin augustus zijn de SWS Titus Brandsma en de CBS Klimop gefuseerd. Deze fusie heeft geleid 
tot het ontstaan van onze nieuwe school. Alle leerkrachten die op beide scholen zijn destijds 
meegegaan naar De Kring. Dat is ook de reden dat op onze school allemaal enkelklassen zijn.(bijv. 
de kleuterklassen, die om pedagogische redenen in twee combinatiegroepen zitten.) Daarbij is het 
leerlingenaantal van die klassen niet groot. U begrijpt dan dit niet jaren door kan gaan. De 
schoolformatie loopt hierdoor in het nieuwe schooljaar terug. Voor het komend schooljaar zullen we 
daarom niet allemaal enkelgroepen hebben. 
 
Klassenverdeling schooljaar 2021 -2022 
In het schooljaar 2021 – 2022 zullen we zeven groepen hebben. Daarnaast zal er een leerkracht zijn 
die voor enkele dag(delen) extra ondersteuning aan leerlingen gaan geven. 
Er zullen weer twee kleutergroepen zijn: een A en een B-klas. Groep 3, 4, 5 en 6 zullen gescheiden 
groepen worden. De groepen 7 en 8 zullen gecombineerd worden tot één groep.  
Dit zal niet een kleine combinatiegroep worden, we zullen dus trachten om in deze groep veel extra 
ondersteuning te plaatsen. 
 
                                     ___________________________________________ 

 
BELANGRIJKE DATUMS 
 
Maandag is het de tweede Pinksterdag. De kinderen zijn daarom vrij. Denkt iedereen hier aan? 
 
Vakantierooster 2021-2022 
Hieronder treft u het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar voor de basisscholen in onze regio. Let op: dit 
is niet helemaal gelijk aan het rooster voor het voortgezet onderwijs. 
 



 

 

Vakantie- / feestdagen  van      tot en met  
Herfstvakantie   zaterdag 16 oktober 2021   zondag 24 oktober 2021  
Kerstvakantie    zaterdag 25 december 2021   zondag 9 januari 2022  
Voorjaarsvakantie   zaterdag 19 februari 2022   zondag 27 februari 2022  
Goede Vrijdag en Pasen  vrijdag 15 april 2022    maandag 18 april 2022  
Meivakantie    zaterdag 23 april 2022    zondag 8 mei 2022  
Koningsdag    woensdag 27 april 2022   woensdag 27 april 2022 
Bevrijdingsdag    donderdag 5 mei 2022    donderdag 5 mei 2022  
Avesdag (studiedag stichting)  woensdag 25 mei 2022   woensdag 25 mei 2022  
Hemelvaart weekend   donderdag 26 mei 2022   vrijdag 27 mei 2022  
Pinksteren    maandag 6 juni 2022    maandag 6 juni 2022  
Zomervakantie BO   zaterdag 16 juli 2022    zondag 28 augustus 2022 
 
 
Datumlijst 

 

23-24 mei  Pinksterweekend 

25 mei   Verkeersexamen gr. 8 

14 – 16 juni  Optie kamp groep 7-8 

2 juli   Rapport mee 

8 juli   Slotavond 

12 juli – 20 aug.  Zomervakantie 

 
Hartelijke groet, 
 
Paulien 


