
 

 

 
Nagele, 9 juli ‘21 
 
Beste ouders, 
 
De laatste nieuwsbrief van het schooljaar. Er is een welkomstwoord en een afscheidswoord. Het 
welkomstwoord is voor de kinderen die vier jaar zijn geworden. En het afscheidswoord is natuurlijk 
voor de kinderen van groep 8, die deze week een fijne afsluitende week hadden. 
Daarnaast ook in deze nieuwsbrief informatie voor het nieuwe schooljaar. Veelal herhaling, maar 
toch handig om even op een rijtje te hebben. 
                                   ___________________________________________ 

 
WELKOM 
 
Deze week zijn twee kinderen vier jaar geworden: Mette en André. Mette en André zijn allebei 
gestart bij ons op school in groep 1-2 B. Welkom kinderen, we hopen dat jullie vele mooie jaren bij 
ons op school zullen hebben! 

 
                                ___________________________________________ 
 
AFSCHEID 
 
Deze week hebben we afscheid genomen van groep 8. Allereerst op dinsdagavond met de 
prachtige musical ‘Expeditie Beachclub’. Wat hebben de kinderen het goed gedaan! De ouders van 
groep 8 waren aanwezig in het theater Voorhuys in Emmeloord, waar de kinderen de musical 
opvoerden. De andere ouders, kinderen, belangstellenden konden allemaal meekijken via de 
livestream. In de meeste klassen is deze livestream ook na dinsdagavond nog bekeken. 
De kinderen hebben hard gewerkt voor deze musical, en dat was te merken! Knap gedaan allemaal. 
We danken aan alle ouders, en natuurlijk ook de juffen die de kinderen geholpen hebben met het 
oefenen. 
 
Op donderdagavond hebben we dan echt afscheid genomen van groep 8 en hun ouders. Dit goed 
georganiseerde feest was bij één van de ouders van de kinderen, en het was een prettig samenzijn. 
Dank jullie wel ouders voor deze fijne avond. 
En dan gaat deze groep naar het voortgezet onderwijs. Steeds als een groep afscheid neemt, 
neemt ook een groep ouders afscheid van de school. Ik wil de ouders van Koen, de ouders van 
Inge, de ouders van Daymian, de moeder van Vanessa, de moeder van Genoa en Geneviéve, de 
ouders van Sabrin, de ouders van Jasey, de ouders van Mark, de moeder van Tristan, de ouders 
van Rosalie en Ruben en de ouders van Henrik heel erg bedanken voor alles wat zij voor ons, en in 
het verleden voor de Klimop of de Titus Brandsma hebben gedaan. Het ga jullie goed! Gelukkig zien 
we de ouders van de overige kinderen van groep 8 weer terug omdat er nog een jongere broer of 
zus op school zit. 
 
                                     ___________________________________________ 



 

 

INFORMATIE VOOR VOLGEND SCHOOLJAAR 
 
Schooltijden 
De schooltijden voor het nieuwe schooljaar zijn van 8.45 uur – 14.30. Op woensdag zijn de kinderen 
’s middags vrij: de school eindigt dan om 12.30 uur. 
Kinderen van groep 1 hebben donderdag vanaf 12.00 uur vrij. 
Kinderen van groep 1 t/m 4 hebben vrijdag vanaf 12.00 uur vrij. 
In de loop van het schooljaar 2021 – 2022 zal een onderzoek gestart worden naar deze en andere 
mogelijkheden voor nieuwe schooltijden.  
Bij bovenstaande schooltijden eten alle kinderen in de klas met hun eigen leerkracht. Er zijn geen 
kosten aan het overblijven verbonden. 
 
Leerkrachtenverdeling 
De groepen zijn in het nieuwe schooljaar volgens onderstaand rooster verdeeld: 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1-2 A Gonnie Gonnie Gonnie/ 
Edith 

Edith Edith 

1-2 B Marjon/ 
Reinou 

Marjon Marjon Reinou Reinou 

3 Judith Judith Martine Martine Martine 

4 Daniëlle D. Daniëlle D. Daniëlle D. 
Marloes 

Marloes Marloes 

5 Patricia Patricia Patricia Gonnie Gonnie 

6 Daniëlle Sm. Daniëlle Sm. Carmen Daniëlle Sm.  Daniëlle Sm. 

7-8 Jenneke/Roelina Sonja/Roelina Jenneke Sonja/Jenneke Sonja 

 
U ziet in bovenstaand schema op verschillende dagen dubbele mensen staan. Dat heeft o.a. te 
maken met de extra gelden die het ministerie beschikbaar heeft gesteld voor het oplossen van 
eventuele achterstanden door corona.  
Dit geld willen we als school inzetten voor het versterken van het onderwijs voor kinderen die 
Nederlands als 2e taal kennen, dit willen we in de onderbouw via het spelend leren doen. Daarnaast 
willen we inzetten op het Lezen met begrip/luisteren met begrip, m.n. voor de middenbouw en de 
bovenbouw. Ook zullen we investeren in scholing van onszelf, om nog beter onze leerlingen te 
ondersteunen. De dubbeling van leerkrachten zal veelal betaald worden vanuit deze gelden. 
 
In groep 1-2 ziet u in totaal 3 dagdelen een extra leerkracht. Deze leerkrachten zullen zich richten 
op de beide kleutergroepen. In groep 3-6 ziet u relatief weinig extra leerkrachten, maar op deze 
groepen zal juf Tjitske zich volgend jaar richten voor de extra ondersteuning van kinderen. In de 
groepen 3-6 zal op deze manier 6 dagdelen extra hulp zijn. In groep 7-8 ziet u de naam van juf 
Roelina naast die van juf Jenneke en juf Sonja staan. Omdat groep 7-8 de grootste klas is zal in 
deze klas relatief de meeste ondersteuning zijn. Deze ondersteuning zal gegeven worden door juf 
Roelina. 
 



 

 

In bovenstaand rijtje mist u de naam van juf Ineke. Zoals juf Ineke zelf al schreef via Parro zal zij 
m.i.v. het nieuwe schooljaar in Emmeloord gaan werken op de Lichtboei en op de Albert Schweitzer 
school. Juf Ineke heeft meer dan 30 jaar in Nagele gewerkt. Veelal op de Klimop en nu dit laatste 
jaar op de Kring. We wensen juf Ineke alle goeds toe en we hopen dat we haar nog eens in onze 
stichting tegen te komen. 
 
Daarnaast ziet u een nieuwe naam in groep 6: juf Carmen. Juf Carmen komt bij ons op school 
omdat juf Daniëlle S. volgend schooljaar zal starten met een nieuwe studie: Master Special Needs. 
Zij zal daarvoor elke woensdag afwezig zijn i.v.m. haar opleidingsdag op het Windesheim in Zwolle. 
 
Gymrooster 2021 – 2022 
De kinderen van groep 1-2 hebben gym in de speelzaal in de school.  
Wilt u de kinderen hiervoor ‘gemakkelijke’ gymschoentjes meegeven? 
De andere kinderen hebben gym in het MFC ’t Rietveld volgens onderstaand schema: 
Maandag 13.00 – 14.30 uur: groep 6 
Dinsdag 13.00- 14.30 uur: groep 3-4 
Woensdag 11.00 – 12.30 uur: groep 5 
Donderdag 13.00 – 14.30: groep 7-8 
Ook hier hebben de kinderen gymkleren en gymschoenen nodig. De schoenen mogen geen zwarte 
zolen hebben. 

 
VANUIT DE M.R. (herhaling) 

 
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.  
                                     ___________________________________________ 
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BELANGRIJKE DATUMS 
 

Het aantal besmettingen loopt op dit moment flink op. We hebben verschillende activiteiten gepland voor het 
nieuwe schooljaar, maar we weten niet of de coronaregel die op dat moment gelden deze activiteiten allemaal 
toelaten. Zo snel wij meer weten laten wij het weten. 
 
16 aug. t/m 21 aug.   Opnames in de school voor de speelfilm Aap 
23 augustus 1e Dag nieuwe schooljaar 
30 augustus In deze week zijn de startgesprekken gepland 
1 september Informatieavond 
6 september In deze week zijn de startgesprekken gepland 
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 
8 november In deze week 10-minutengesprekken 
10 november Nationale Boomfeestdag 
3 december Sinterklaas 
22 december Kerstviering 
25-26 december Kerstmis 
27 dec. t/m 7 jan.  Kerstvakantie 
 
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 


