
 

 

Nagele, 9 september. ‘21 
 
Beste ouders, 
 
De kinderen van groep 7-8 zijn gisteren goed op weg gegaan naar hun kampadres op Ameland. We 
hebben al prachtige foto’s gezien vol gezellige beelden. Via Parro hebben de ouders van groep 7-8 
er een aantal van gezien. Wat een heerlijk weer hebben ze!  
Ik wil namens de kinderen de leerkrachten en de ouders die geholpen hebben met de voorbereiding 
en de aanwezigheid van harte bedanken. Maar ook de ouders die de kinderen naar Holwerd 
gebracht hebben en/of weer halen wil ik heel erg bedanken! 
                                   ___________________________________________ 

 
WELKOM 
Beste ouders/ verzorgers van de kinderen van de SWS De Kring! 
 
Ik ben Niels en dit schooljaar mag ik stage komen lopen, op de woensdagen en donderdagen, in 
groep vijf van Juf Patricia en Juf Gonnie. Zoals ik hierboven al heb staan: Ik ben Niels, ik ben 24 jaar 
en ben geboren en getogen in Emmeloord.  
 
Afgelopen schooljaar ben ik begonnen met de opleiding tot Onderwijsassistent op het Deltion 
College in Zwolle, na twee jaar niet naar school gegaan te zijn. Dit jaar zit in ik het tweede jaar van 
de opleiding. Hiervoor heb ik de opleiding Sport en Bewegen afgerond en heb ik drie jaar lang stage 
mogen lopen bij de tennisvereniging in Steenwijk. Nadat ik mijn opleiding Sport en Bewegen heb 
afgerond, heb ik twee jaar gewerkt bij de tennisverenging in Steenwijk als tennistrainer. Hier werk ik 
ook nog steeds met veel plezier. 
 
Zoals u vast wel uit mijn vorige opleiding en werk kan ophalen is mijn grootste hobby sporten, bezig 
zijn met sport en lesgeven in sport. Met mijn hobby en bij mijn vorige opleiding ben ik erachter 
gekomen dat ik het leuk vind om met kinderen te werken en hun iets te leren. Dit motiveerde mij om 
te starten met de opleiding onderwijsassistent. Ik hoop bij de SWS de Kring verder te leren hoe ik 
kinderen kan helpen, begeleiden en ondersteunen. 
 
Mocht u een vraag hebben aan mij of als u gewoon een keer wilt praten. Stap gerust op mij af als u 
uw kind komt brengen naar school of ophalen van school. 
 
Met vriendelijke groet, 
Niels 

 
Het is fijn dat Niels ons team komt versterken. Er zijn nog meer veranderingen op komst: binnenkort 
gaat Daniëlle D ons tijdelijk verlaten i.v.m. haar zwangerschapsverlof. Dit verlof komt eerder dan 
oorspronkelijk gepland i.v.m. de coronaregels. Tot haar officiële zwangerschapsverlof zal juf 
Daniëlle thuis werken; ze zal administratieve klussen gaan doen en ook onderwijs gaan geven op 
afstand. Dit laatste gaat zij doen in kleine groepjes of aan individuele kinderen. 
 



 

 

Er komt een vervangster voor juf Daniëlle; dit wordt juf Esther. Juf Esther heeft enkele jaren geleden 
op de Titus Brandsma gewerkt. Ze heeft er veel zin in om nu op De Kring te mogen werken. De 
ouders van groep 4 kunnen juf Esther ontmoeten tijdens de informatieavond van 13 september. Zij 
zal daar ook bij aanwezig zijn. 
 
Ook juf Roelina zal over enkele weken haar werkzaamheden op school tijdelijk staken i.v.m. een 
medische reden. Gelukkig zal zij ook vervangen worden, en wel door meester Alain. 
We zijn blij dat juf Esther en meester Alain onze vaste leerkrachten komen vervangen.  
 
Juf Sonja is herstellende van haar gebroken voet. Dit gaat langzamer dan zij zelf zou willen. 
Gelukkig is juf Tanika voor haar in de plaats gekomen. Langzamerhand zal juf Sonja steeds meer 
voor de klas kunnen staan. De vorige week is juf Sonja al voor halve dagen op school geweest. 
Geleidelijk aan zal dit steeds meer uitgebreid worden. 

 
DE SCHOOLBIBLIOTHEEK 
Op onze school hebben we een goede schoolbibliotheek. Iedere maand krijgen we nieuwe boeken. 
We hebben voor alle leeftijdsgroepen, dus voor peuters, kleuters, kinderen in de onder-, midden-, en 
bovenbouw mooie boeken. Ook hebben we een kast met informatieve boeken. Deze boeken lenen 
we graag uit om op school en thuis te kunnen lezen. Elke klas heeft een moment in de week dat ze 
naar de schoolbibliotheek gaan om boeken voor op school en thuis uit te zoeken. De boeken 
worden op naam gescand het is erg belangrijk dat de boeken binnen drie weken weer terug op 
school zijn. Heb je het boek dan nog niet uit, dan kun je het laten verlengen. Voor de kleuters en 
kinderen van groep 3 hebben we Boekenpret. Iedere week kan er een nieuw boek gekozen worden 
om te lezen. 
Tot onze grote spijt moeten we constateren dat er boeken verdwijnen. Ons uitleensysteem geeft dan 
aan dat een kind een boek nog thuis heeft. Bij navraag wordt soms het boek teruggevonden, maar 
ook horen we wel dat het boek al ingeleverd zou zijn. Wij kunnen het dan echter niet terug vinden in 
onze bibliotheek! Belangrijk blijft, dat kinderen niet onderling gaan ruilen. De uitleen blijft dan 
namelijk op de naam van het eerste kind staan.  
Omdat we te veel boeken kwijtraken hebben we moeten besluiten, dat zoekgeraakte boeken 
betaald moeten worden. Helpen jullie en jij mee om onze bibliotheek op orde te houden? 
 
Vriendelijke groet, Tjitske lees coördinator 
 
DE LUIZENPLUISGROEP 
Vorige week zijn alle kinderen weer gecontroleerd op luizen. Gelukkig is geconstateerd dat geen 
van onze kinderen op dit moment hoofdluis heeft. Het controleren op luizen gebeurt altijd op de 
eerste woensdag na een vakantie. De groep ouders die dit steeds doen is wel klein en zou heel 
graag uitbreiding willen van enkele andere ouders. 
Wie van u zou dit willen doen? U kunt zich opgeven bij juf Paulien. Alvast heel hartelijk bedankt! 
                                     ___________________________________________ 
 
 
 



 

 

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. 

 
8, 9, 10 september Kamp gr. 7 en 8 
9 september Studiemiddag team, alle kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij 
13 september Informatieavond voor de groepen 1-2 A, groep 4, groep 6 en groep 7-8 
15 september Informatieavond voor de groepen 1-2 B, groep 3 en groep 5 
20 september Periodiek Gezondheidsonderzoek gr. 7 
28 september Periodiek Gezondheidsonderzoek gr. 7 
4 oktober Excursie Schokland gr. 5 
6 oktober Start Kinderboekenweek 
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 
26 januari Nationale voorleesdagen 

 
Vakantie- / feestdagen  van      tot en met  
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 

 
 


