
 

 

Nagele, 24 september. ‘21 
 
Beste ouders, 
 
CORONA-NIEUWS 
Vanuit de PO-raad hebben we geen nieuw corona-protocol. Toch willen we hieronder enkele 
opmerkingen aangaande deze ziekte noemen. 
• Vanaf 20 september, hoeft alleen de besmette leerling/leerkracht in quarantaine, de rest van de 

klas niet. 
• We nemen nog wel contact op met de GGD en we informeren de ouders van de klas. We 

noemen hierbij natuurlijk niet ongevraagd de naam van het bewuste kind. De GGD heeft 
hiervoor nieuwe standaardbrieven. De GGD zal ons in ieder geval adviseren om u te vragen om 
bij klachten uw kind thuis te houden.   

• Als er meer besmettingen zijn in één klas, dan kan de GGD beslissen om toch over te gaan tot 
quarantaine (van een groter deel) van de klas. Ook kunnen uitzonderingen worden gemaakt 
voor gezinnen met kwetsbare leerlingen/volwassenen. 

• Vanaf 25 september wordt de verplichting losgelaten om 1,5 meter te hanteren tussen 
volwassenen.  

• Voor activiteiten in de school zullen wij nooit coronacheckbewijzen vragen. Gaan wij echter met 
een groep buiten de school (bijv. het Cultuurbedrijf of een museum), dan gelden de regels van 
die desbetreffende locatie. 

___________________________________________ 
WELKOM 
In onze kleuterklassen zitten weer enkele nieuwe leerlingen: Lee, Johenna en Zhara. Zhara, 
Johenna en Leen: heel veel plezier op onze school! We zijn heel blij dat jullie bij ons zijn. 
 
FRUIT ETEN IN DE KLAS 
Wij zien in onze klassen dat veel kinderen v de fruitpauze voor de ochtend snoep of koek bij zich 
hebben. Wij vinden dat jammer; het is ongezond en niet prettig voor andere kinderen. Wij vragen u 
om voor de fruitpauze fruit mee te geven.  

 
KINDERBOEKENWEEK 2022 
Van 6 oktober t/m  17 oktober is het weer Kinderboekenweek.. Het thema is dit jaar: “Worden wat je 
wil”. Ook op onze school doen we daar natuurlijk aan mee! Het lezen zal in deze periode speciale 
aandacht krijgen. Er worden al volop plannen gemaakt om er fijne dagen van te maken. 
Op woensdag 6 oktober openen we gezamenlijk om 10.45 uur de Kinderboekenweek op ons 
schoolplein. We vinden het heel fijn als u daar als ouder of grootouder bij wilt zijn. Dus van harte 
welkom! 
Een week later, woensdag 13 oktober houden we vanaf 10.45 een vossenjacht in het dorp.  Om 
deze activiteit verantwoord uit te kunnen voeren hebben we de hulp van u nodig. Zijn er ouders of 
grootouders die een groepje kinderen willen begeleiden? U kunt u aanmelden bij de leerkracht van 
uw kind. Mocht het slecht weer zijn dan vervalt deze activiteit. We hebben dan een leuk spel achter 
de hand dat binnen gespeeld kan worden. We hopen op een heel mooie Kinderboekenweek! 
Groet, Reinou en Tjitske  



 

 

___________________________________________ 
ST. FRANCISCUS VIERING  
Op zondag 3 oktober, houden wij een st Franciscus viering in het kader van Dierendag. De viering is 
om 16.00uur in de kerk van onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, Zoudenbalchstraat 2 in 
Ens. Graag brengen wij deze viering bij jullie onder de aandacht. 
De kinderen mogen hun knuffels meenemen naar de viering. De viering is erg kindvriendelijk dus 
voor alle leeftijden. 
Mochten er kinderen zijn die het leuk vinden om een stukje tekst op te lezen dan houden wij ons 
aanbevolen en mogen zij reageren naar mailadres. cpbos1968@hotmail.com  
 
Petra Bos, werkgroep st Franciscusviering, Emmausparochie 
                                     ___________________________________________ 
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. 

 
28 september Periodiek Gezondheidsonderzoek gr. 7 
4 oktober Excursie Schokland gr. 5 
6 oktober Opening Kinderboekenweek, 10.45 uur. Belangstellenden zijn van 

harte welkom! 
13 oktober Vossenjacht vanaf 10.45 uur 
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  
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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 

 
 


