
 

 

Nagele, 2 juli ‘21 
 
Beste ouders, 
 
Vandaag ontvangt u een korte nieuwsbrief. Er zijn nieuwe ontwikkelingen inzake de airco die ik 
graag met u wil delen, ook is er nieuws vanuit de M.R. 
Het is fijn als de kinderen al eens in de nieuwe klas hebben gezeten voor de vakantie begint, bij 
voorkeur met de nieuwe leerkracht. Dat hebben we, nu de coronamaatregelingen versoepeld zijn, 
voor de laatste dag in het schooljaar kunnen organiseren.  
En tot slot: de rapporten gaan vandaag weer mee naar huis. Mogelijk wilt u nog een gesprek met 
één van de leerkrachten hebben voor de vakantie. Ook over deze mogelijkheid leest u. 
                                   ___________________________________________ 

 
10-MINUTEN GESPREK 
 
Vandaag gaan de rapporten van de kinderen mee naar huis. Leerkrachten hebben al gesprekken 
gevoerd met veel ouders, maar zij zullen niet standaard iedereen spreken. Mogelijk is er van uw 
kant de wens om voor de vakantie nog eens met de leerkracht van uw kind. Wilt u in dat geval 
contact opnemen met de leerkracht van uw kind? 
                                ___________________________________________ 
 
DOORDRAAI-OCHTEND 
 
Op vrijdagochtend 9 juli willen we van 8.45 uur tot 9.30 uur de groepen alvast ‘doorschuiven’. 
Kinderen kunnen dan kennis maken met één van de nieuwe juffen en in het nieuwe lokaal zijn.  
De lokalen verdeling in de school blijft bijna gelijk met de huidige situatie; de kleuterklassen blijven 
in de huidige kleuterklassen, het groep 3 lokaal blijft ook volgend schooljaar groep 3 lokaal enz.  
In het huidige groep 8 lokaal zal in het nieuwe schooljaar de combinatiegroep 7-8 zitten.  
Het lokaal waar nu groep 7 zit zal veelal gebruikt worden als ruimte waarin kinderen individueel of in 
kleine groepjes zelfstandig of onder begeleiding kunnen werken. 
                                     ___________________________________________ 

 

VANUIT DE M.R. 
 

Het eerste schooljaar van SWS De Kring loopt ten einde en dus zit ook de eerste jaar van de 
Medezeggenschapsraad (MR) er bijna op. We hebben voor dit eerste fusiejaar de MR van de 
voormalige Klimop en de MR van de voormalige Titus Brandsma samengevoegd, tot een 
Medezeggenschapsraad van 8 personen: 4 ouders (José, Corine, Mirjam en Nelly) en 4 
leerkrachten (Reinou, Sonja, Martine en Gonnie) 
De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding, het aantal ouders is gelijk aan het 
aantal personeelsleden. De MR vergadert ongeveer 6 maal per jaar, we bespreken dan zaken als 
de schoolgids, het jaarplan en allerlei andere zaken die direct met onze school en het onderwijs aan 
kinderen te maken hebben. Hierbij is de directeur vaak een gesprekspartner. Over een aantal zaken 
hebben we instemmingsrecht, over andere zaken kunnen we advies uitbrengen.  



 

 

Na de vakantie start het tweede fusiejaar en lijkt het ons goed om verder te gaan met een MR 
bestaande uit 6 personen: 3 ouders en 3 leerkrachten. 
Twee ouders, Mirjam en Nelly, hebben aangegeven na dit schooljaar helaas te moeten stoppen met 
hun werkzaamheden voor de MR. Dat betekent dat we één vacature hebben in de oudergeleding. 
Als u zich kandidaat wilt stellen, kunt u dit kenbaar maken bij José (voorzitter – j.hooyer@aves.nl). 
Mochten zich meerdere kandidaten melden, zullen we verkiezingen organiseren. Kandidaten 
kunnen zich melden tot en met vrijdag 10 september 2021. Misschien heeft u belangstelling, maar 
zou u graag eerst even nader kennis maken of wat meer informatie krijgen, ook dan kunt u contact 
opnemen met José.  
                                     ___________________________________________ 

 
AIRCO 
 
Vorige week schreef ik dat Monumentenzorg zorgzaam met het monumentale karakter van onze 
school om wil gaan. Om die reden hebben ze de plannen voor een airco op onze school nogmaals 
tegen het voetlicht gehouden. Gelukkig hebben ze deze week akkoord gegeven voor de aanleg van 
een airco op onze school. We zijn hier heel blij mee. 
De volgende stap is de gemeente. Ook vanuit de gemeente moet een instemming komen. Het zal 6 
tot 8 weken duren voor we hier reactie op krijgen. Nog even afwachten dus, maar we zijn hoe dan 
ook blij met de nieuwe halte. 
                                     ___________________________________________ 

 
SPEELFILM AAP (herhaling) 
 
In de zomervakantie zal er in Nagele een speelfilm opgenomen worden. Deze film wordt op diverse 
plekken in Nagele opgenomen. Voor een groot deel zullen de opnames bij ons op school 
plaatsvinden. De film zal t.z.t via ZAPP uitgezonden worden.  
De film gaat over een meisje uit de bovenbouw dat veel beleefd. Uiteraard heeft dit meisje 
klasgenoten. Voor deze klasgenoten wordt gezocht onder ‘onze’ kinderen. Wie zou het leuk vinden 
om mee te spelen? Je krijgt niet/weinig tekst, dus je hoeft niet veel te leren. Je kunt je hiervoor 
opgeven. In de bijlage die ik bij deze nieuwsbrief meestuur staat waar je je (of je ouders) kunt 
opgeven. Denk je er aan dat je dus op de televisie komt? Dat moeten je ouders dus wel goed 
vinden.  

 
BELANGRIJKE DATUMS 

 
Voor het nieuwe schooljaar zijn al best veel datums bekend, maar weer moet ik erbij zeggen dat alles alleen 
door kan gaan als de coronaregels het toelaten. 
 
7 juli    Slotfeest voor de kinderen/Juffendag 
9 juli    8.45 – 9.30 Doordraaimoment voor groep 1 t/m 7 
9 juli Laatste schooldag. De kinderen zijn vanaf 12.00 vrij. De kinderen van groep 8 

hoeven pas om 9.30 uur op school te komen. 
23 augustus 1e Dag nieuwe schooljaar 
1 september Informatieavond 
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Week van 30 aug. en 6 sept.  Startgesprekken 
8, 9, 10 september Kamp gr. 7 en 8 
9 september Studiemiddag team, alle kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij 
6 oktober Start Kinderboekenweek 
6 oktober Jaarvergadering 
15 oktober Afsluiting Kinderboekenweek 
16 – 24 okt.  herfstvakantie 
 
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 

 
Hartelijke groet, 
 
Paulien 


