Nagele, 8 oktober ‘21
Beste ouders,
WELKOM
Op 23 september is Ward vier jaar geworden. Vanaf dat moment is hij bij ons op school
gekomen. Ward; we zijn heel blij dat je bij ons bent. We hopen dat je hele fijne jaren bij ons
op school zult hebben.
Ook heten wij hartelijk welkom aan onze nieuwe student Chris. Chris stelt zich hieronder
aan u voor.
Chris
Ik ben 17 jaar oud en woon in Emmeloord. Ik doe op dit
moment de Pabo op het Windesheim College in Zwolle en zit
in het eerste jaar. Ik loop stage op de Kring elke donderdag in
groep 6. Ik zit op turnen en doe dat 3 keer in de week, op
woensdag, vrijdag en zaterdag. Ook kijk ik graag naar
formule 1 en veel naar netflix.

SPONSORLOOP RIETVELD 2.0

Er is een plan om het Rietveld gebruiksvriendelijker en aantrekkelijker te maken: Rietveld
2.0. Dit kost echter veel geld. Naast de gelden die beschikbaar komen vanuit de gemeente
en Leader, moeten de bewoners van het dorp ook een steentje bijdragen. Hiervoor is een
speciale werkgroep in het leven geroepen. Zij organiseert de komende maanden
verschillende acties, waarmee men hoopt het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. Elke
maand is er een actie gepland. Ons is gevraagd of wij in oktober een sponsorloop willen
houden. Zoals jullie weten wordt de sponsorloop gehouden op woensdag 27 oktober.
In de laatste week voor de vakantie (11/12 oktober) krijgen de kinderen de
sponsorformulieren mee naar huis. Deze moeten ze uiterlijk 26 oktober weer inleveren op
school. Op deze formulieren kunnen sponsoren aangeven of ze per rondje of een vast

bedrag willen sponsoren. Wij zorgen voor een pp om de leerlingen te laten zien en uit te
leggen waarom we deze sponsorloop houden.
Het geld kunnen de leerlingen na de sponsorloop bij de groepsleerkracht inleveren.
Alle kinderen krijgen een “rug”nummer. De leerkrachten maken een lijst waarin de namen
van kinderen gekoppeld zijn aan het nummer. Zo weet de ‘commentator’ wie de kinderen
zijn. Na elk rondje krijgen de leerlingen een streepje op hun rugnummer. Het aantal gelopen
rondjes wordt na afloop op het sponsorformulier geschreven.
Er worden rondjes rond het MFC gelopen (385 m). Het kan zijn dat er voor de jongere
leerlingen een kleiner rondje komt.
Om 10:00 uur starten de kleuters, om 10: 30 de kinderen groep 3 en 4, om 11:00 de
kinderen van groep 5 en 6 en om 11:30 starten de kinderen van groep 7 en 8.
De kleuters lopen 10 minuten, de leerlingen van groep 3 en 4 lopen 15 minuten, de
leerlingen van groep 5 en 6 lopen 20 minuten en de leerlingen van groep 7 en 8 lopen 30
minuten.
Toeschouwers zijn natuurlijk van harte welkom!
Mocht het die woensdag slecht weer worden, dan wordt de sponsorloop op een later tijdstip
gehouden.
Als er nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij die graag.
Juf Marloes en juf Reinou
VANUIT DE M.R.
Zoals u weet is er een vacature binnen de M.R. In de nieuwsbrief is gevraagd wie van de
kandidaten zich beschikbaar stelt. Wij zijn blij dat drie ouders zich hiervoor aangemeld
hebben. Hieronder stellen zij zich aan u voor.
Goedendag,
Ik ben Patrick, vader van Joëlle uit groep 2.
Geïnspireerd door het plezier dat mijn moeder er vroeger in had zou
ik me graag aansluiten bij de MR omdat ik het belangrijk vind dat
kwaliteit van het onderwijsbeleid hoog blijft. Veder denk ik van
waarde te kunnen zijn omdat ik ervaring heb met beheren van
financiën en advies geven als adviesraad. Momenteel zit ik in een
groep die een skatebaan probeert te realiseren in Nagele waar ik
veel leer van de gemeente en mogelijke subsidies wat mogelijk van
pas kan komen voor school.
Gegroet Patrick

Hoi allemaal,
Ik ben Melissa Schnieders 31 jaar, getrouwd met Robin Schnieders
en moeder van Andre (groep 1b) en Doutsen.
Momenteel ben ik 2 dagen in de week druk met de boekhouding van
ons eigen akkerbouwbedrijf, en verder fulltime huismoeder.
Ik heb mij opgegeven voor de MR, omdat ik mij wil integreren in het
schoolleven en omdat ik creatief ben, graag mee denk met anderen
en in oplossingen. Hopelijk kan ik wat betekenen binnen de MR en
Sws de Kring.
Groetjes Melissa
De medezeggenschapsraad
Velen zullen mij wel kennen maar zoals het hoort stel ik me graag
even voor.
Ik ben de vader van Elizabeth Katuin. Haar moeder kennen jullie
ook, dat is de interieurverzorgster (schoonmaakster) van de school.
Ik ben dus Kasper Katuin, 49 jaar ik woon al 45 jaar in Nagele. Heb
zelf ook op deze school gezeten toen het nog de openbare school
was. In het dagelijks leven werk ik voor diverse werkgevers via een
opdrachtgever voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd en doe diverse
werkzaamheden.
Daarnaast werk ik ook nog voor mijzelf. Ik ben bierbrouwer, geef
bierproeverijen op locatie en kook op locatie.
Waarom in de medezeggenschapsraad ?
Willen is niet het juiste woord. Iemand moet het doen om het voor onze kinderen zo
aangenaam mogelijk te maken en dingen te kunnen en willen regelen en bespreekbaar te
maken. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of bediscussieerd worden.
En daar wil ik graag mijn steentje aan bij dragen.
Hoop zo een beetje een beeld van mijzelf heb neergezet
Met zorg gebrouwde groet
Kasper Katuin
Op vrijdag 7 oktober krijgt elk oudste kind van onze school twee stemkaartjes mee. Nadat u
uw voorkeursstem hebt opgeschreven kunt u deze stemkaarten inleveren op school. In de
halletjes van de school staan daarvoor inleverdozen waardoor u dit anoniem kunt doen.
We hopen dat u allen gaat stemmen!

POKÉMONKAARTEN
Veel kinderen nemen Pokémon-kaarten mee naar school. We zien dat veel kinderen er leuk
mee kunnen spelen. We merken echter in toenemende mate dat er
ruzies ontstaan vanwege de Pokémon-kaarten. Afspraken rond een
ruil zijn niet voor alle kinderen even helder, kinderen zijn (te) laat in de
klas omdat er op de gang nog “gehandeld” wordt, ook wordt er
(ongevraagd) gekeken in de verzamelmapjes van een ander. Er
ontstaan steeds vaker situaties die negatieve energie de klas in
brengen. Daarnaast zien we dat kinderen in de pauzes veel minder
aan het bewegen en spelen zijn. We hebben daarom het volgende afgesproken met
betrekking tot Pokémon-kaarten op school:
Vrijdag 15 oktober is de laatste dag dat kinderen voor schooltijd en tijdens de pauzes
Pokémon-kaarten mogen ruilen. Na de herfstvakantie zien we geen Pokémon-kaarten meer
op school.
Bijlage
Als bijlage ontvangt u bij deze nieuwsbrief een uitnodiging voor een lezing over
hoogbegaafdheid en onderwijs. De lezer wordt verzorgd door de Bibliotheek
Noordoostpolder en zal ook daar plaats vinden.
___________________________________________
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.
12 oktober
13 oktober
13 oktober
15 oktober
16 – 24 okt.
25-26 okt.
27 oktober
27 oktober
29 oktober
1 november
8 november
10 november
10 november
16 november
17 november

Voorstelling theater ‘t Voorhuys gr. 7-8
Vossenjacht vanaf 10.45 uur
Gesprekken ouders gr. 8 n.a.v. de Entreetoets
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
PGO 5 – 5,5 jarigen
Jaarvergadering
Sponsorloop
Voorstelling theater ‘t Voorhuys gr. 7-8
PGO 5 – 5,5 jarigen
In deze week 10-minutengesprekken
Nationale Boomfeestdag
Voorlichtingsavond gr. 7-8 Zuyderzee Lyceum
Voorlichtingsavond gr. 8 Emelwerda College
Voorlichtingsavond gr. 8 Vakcollege

22 november
23 november
23 november
23 november
3 december
6 december
22 december
25-26 december
27 dec. t/m 7 jan.
26 januari
10 februari
17 februari
21 – 25 febr.

Voorlichtingsavond gr. 8 Bonifatius mavo
Voorlichtingsavond gr. 8 X-op X-tuur
Voorlichtingsavond gr. 8 Aeres VMBO
Voorstelling theater ’t Voorhuys gr. 3-4
Sinterklaas
Voorlichtingsavond gr. 8 Berechja College
Kerstviering
Kerstmis
Kerstvakantie
Nationale voorleesdagen
Verwijsgesprekken groep 8
Rapport mee
Voorjaarsvakantie

Vakantie- / feestdagen
van
Goede Vrijdag en Pasen
vrijdag 15 april 2022
Meivakantie
zaterdag 23 april 2022
Koningsdag
woensdag 27 april 2022
Bevrijdingsdag
donderdag 5 mei 2022
Avesdag (studiedag stichting) woensdag 25 mei 2022
Hemelvaart weekend
donderdag 26 mei 2022
Pinksteren
maandag 6 juni 2022
Zomervakantie BO
zaterdag 16 juli 2022

tot en met
maandag 18 april 2022
zondag 8 mei 2022
woensdag 27 april 2022
donderdag 5 mei 2022
woensdag 25 mei 2022
vrijdag 27 mei 2022
maandag 6 juni 2022
zondag 28 augustus 2022

