
 

 

Nagele, 27 aug. ‘21 
 
Beste ouders, 
 
We zijn weer begonnen! Het was fijn om iedereen weer terug te zien; voor ons en voor de kinderen. 
Natuurlijk heeft elk kind zijn/haar eigen verhaal te vertellen over de vakantie. Daar is ook in alle 
klassen ruimte voor geweest. In veel klassen is dat spelende wijze gedaan.  
In de groepen zal de komende tijd veel aandacht besteed worden aan de groepsvorming. In de 
school worden deze eerste weken van het schooljaar ‘de gouden weken’ genoemd. Een goede 
groepsbinding is belangrijk. Kinderen voelen zich meer gewaardeerd in een groep waar de 
onderlinge verstandhouding goed is. Daar kan de rest van het schooljaar verder op  
gebouwd worden. 
 
Deze nieuwsbrief verschijnt in principe om de week. Toch zal het af en toe gebeuren dat er een 
extra nieuwsbrief in uw mailbox verschijnt. We proberen dat zo min mogelijk te doen. 
                                   ___________________________________________ 
 
WELKOM 
Na de vakantie zijn drie nieuwe kinderen bij ons op school gekomen: Nikkie (groep 1A), Ignacy 
(groep 1B) en Meynt (groep 3). Meynt, Ignacy en Nikkie: heel veel plezier op onze school. We 
hopen dat jullie fijne jaren bij ons op school zullen hebben. 
                                      

 
GROEPSDOORBREKEND WERKEN 

 
Sinds de start van het nieuwe schooljaar zijn we in groep 4 t/m 8 gestart met groepsdoorbrekend 
werken op het gebied van rekenen en spelling. Er wordt in groep 4 t/m 8 op hetzelfde moment 
rekenen en spelling aangeboden. Kinderen die op een ander niveau werken dan de eigen groep 
gaan nu naar de groep toe waar de instructie wordt gegeven op zijn of haar eigen niveau. 
Vanuit de kernwaarden groei en talentontwikkeling sluiten we op deze manier aan bij de 
ontwikkeling van het kind. 
Ouders van de desbetreffende leerlingen zullen hierover geïnformeerd worden door de leerkracht. 
 



 

 

LESSEN LEREN LEVEN (Levensbeschouwing en identiteit) 
Op onze school werken we in samenwerking met leerkracht van het Centrum voor 
Vormingsonderwijs met ‘Leren Leven’. Het uitgangspunt hierbij is dat leerlingen lessen over 
levensbeschouwing en identiteit niet in aparte groepjes, maar samen in de klas volgen. Alle 
kinderen volgen in hun eigen groepen de lessen Leren Leven. Op die manier leren kinderen samen 
over de diverse levensbeschouwelijke richtingen, van de groepsleerkracht en van de 
vakleerkrachten Godsdienstig en Humanistisch Vormingsonderwijs (G/HVO). 
Wij vinden het van belang, dat kinderen kennis maken met diverse geloofsrichtingen, hierover met 
elkaar in gesprek gaan en daardoor respect leren hebben voor de diverse stromingen. We geloven 
dat daardoor tolerantie en begrip ontstaat. Wij willen de kinderen op school ‘leren leven’ in onze 
samenleving. 
De lessen weken met thema’s. Deze week zijn we in alle groepen begonnen met het thema Samen. 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een ouderbrief hierover.  
                                     ___________________________________________ 

 
BELANGRIJKE DATUMS 

 
De activiteiten die hieronder genoemd worden kunnen doorgaan als de geldende coronaregels dat 
toelaten. Mogelijk gaan ze in aangepaste vorm door.  
De rode items zijn niet genoemd in de vorige nieuwsbrief. 

 
30 augustus In deze week zijn de startgesprekken gepland 
1 september Informatieavond. Deze avond gaat niet door. Er wordt een nieuwe 

datum gezocht 
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 Deze avond is verzet naar 27 oktober 
15 oktober Afsluiting Kinderboekenweek 
16 – 24 okt.  Herfstvakantie 
27 oktober Jaarvergadering 
8 november In deze week 10-minutengesprekken 
10 november Nationale Boomfeestdag 
10 november  Voorlichtingsavond gr. 7-8 Zuyderzee Lyceum 
16 november Voorlichtingsavond gr. 8 Emelwerda College 
17 november Voorlichtingsavond gr. 8 Vakcollege 
22 november Voorlichtingsavond gr. 8 Bonifatius mavo 
23 november Voorlichtingsavond gr. 8 X-op X-tuur 
23 november Voorlichtingsavond gr. 8 Aeres VMBO 
3 december Sinterklaas 
6 december Voorlichtingsavond gr. 8 Berechja College 
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 


