
 

 

 
Nagele, 14 oktober ‘21 
 
 
Beste ouders, 
 
Een korte nieuwsbrief deze keer. Allereerst over het welzijn van verschillende leerkrachten. 
Daarna wil het Cultuurbedrijf de mogelijkheid bieden aan de kinderen om gitaarlessen te 
volgen. U kunt de kinderen hiervoor opgeven bij het mailadres hieronder. 
 
                           ___________________________________________ 

 
ONZE LEERKRACHTEN 
Juf Daniëlle D. is nog niet met zwangerschapsverlof, maar i.v.m. de corona-maatregelen 
werkt zij tot half november thuis. Juf Esther valt voor haar in. We wensen juf Daniëlle een 
hele fijne tijd toe, waarin zij samen met haar vriend kan genieten van de komende weken. 
 
Juf Roelina is geopereerd aan haar heup. Gelukkig is de operatie goed gegaan. Ze heeft al 
weer filmpjes doorgestuurd waarin zij de eerste stapjes al weer maakt! We wensen juf 
Roelina een heel spoedig herstel toe. 
 
Juf Roelina werd vervangen door meester Alain. Het is fijn voor meester dat hem een vaste, 
volledige baan is aangeboden op de Jenaplanschool de Zevensprong. Fijn voor hem, 
jammer voor ons. Want wij begrijpen goed dat hij deze baan heeft geaccepteerd. Na de 
vakantie zal juf Leonie meester Alain komen vervangen. We hopen dat juf Leonie een fijne 
tijd zal hebben op onze school. 
 
Juf Sonja is helaas nog niet beter. Wel is zij aan het re-integreren bij ons op school, dus op 
haar werkdagen komt zij deels op school om met de kinderen te werken. Juf Tanika zal 
haar voorlopig nog blijven vervangen.  
 
                          ___________________________________________ 
 
GITAARLAB 

Lijkt het je leuk om gitaar te spelen? In zes lessen kun je de gitaar uitproberen en ervaren of 
dit instrument iets voor jou is!  
Op vrijdag 29 oktober start Cultuurbedrijf Noordoostpolder met gitaarlessen op SWS De 
Kring in Nagele. Het gitaarLAB is een serie van zes groepslessen waar kinderen van groep 
5 tot en met 8 kennis maken met de gitaar.  
 
Wanneer zijn de lessen?  



 

 

De lessen vinden plaats op de vrijdagmiddag tussen 14:45u en uiterlijk 15:45u (de exacte 
tijd is afhankelijk van het aantal aanmeldingen). De lesdata zijn: 29-10, 5-11, 12-11, 19-11, 
26-11 en 3-12. 
 
De kosten zijn €36,00 voor 6 lessen (slechts €6,00 per les!). De lessen worden gegeven 
door gitaardocent Allard Gietema. 
 
Aanmelden Meld je aan via cultuurbedrijfnop.nl of via het algemene inschrijfformulier 
(verkrijgbaar bij de balie van het Cultuurbedrijf).  
Meer weten? Bel of mail ons!  
0527 - 760600 / info@cultuurbedrijfnop.nl 
 
   ___________________________________________ 
 

Bijlage: Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een bijlage van de jeugdgym van  
Nakala 

 

                                     ___________________________________________ 
 
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. 
 
15 oktober Afsluiting Kinderboekenweek 
16 – 24 okt.  Herfstvakantie 
25-26 okt. PGO 5 – 5,5 jarigen 
27 oktober Jaarvergadering 
27 oktober Sponsorloop 
29 oktober Voorstelling theater ‘t Voorhuys gr. 7-8 
1 november PGO 5 – 5,5 jarigen 
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 
24 november Voorstelling theater ’t Voorhuys gr. 3-4 
3 december Sinterklaas 
6 december Voorlichtingsavond gr. 8 Berechja College 
22 december Kerstviering 
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25-26 december Kerstmis 
27 dec. t/m 7 jan.  Kerstvakantie 
26 januari Nationale voorleesdagen 
10 februari Verwijsgesprekken groep 8 
17 februari Rapport mee 
21 – 25 febr. Voorjaarsvakantie 
1 maart Inloopavond Vakcollege gr. 8 

 
Vakantie- / feestdagen  van      tot en met  
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 


