
 

 

 
Nagele, 5 november ‘21 
 
 
Beste ouders, 
 
De herfst is weer aangebroken. Buiten zien we de prachtigste kleuren verschijnen in de natuur. En 
in de klassen zie ik de kinderen druk bezig met het (af)maken van de lampionnen die weer dienst 
moeten doen met Sint-Maarten. In de identiteitslessen wordt volop vanuit het thema Licht gewerkt. 
Het Sint-Maarten feest past daar natuurlijk uitstekend bij: delen met elkaar geeft ruimte en licht. 
 
In deze nieuwsbrief leest u algemene informatie waaronder over ziekte en voorspoed van onze 
leerkrachten. De MR schrijft daarnaast in deze nieuwsbrief over de verkiezingen die geweest zijn. 
Daarnaast heeft zij ook een jaarverslag geschreven. Deze heb ik als bijlage toegevoegd. 
Het is jammer dat we wederom corona-maatregelen in deze nieuwsbrief moeten benoemen. Als 
laatste leest u over het bezoek van het bestuur aan onze school.  
                           ___________________________________________ 
 
ALGEMEEN 
Onze leerkrachten 
In verband met het studieverlof van juf Daniëlle is juf Gijselien elke woensdag in groep 6. Het is heel 
fijn voor haar dat zij haar droombaan heeft gevonden: Gijselien zal vanaf 1 december directeur zijn 
van enkele scholen buiten Aves. We zijn heel blij voor haar en gunnen haar deze baan van harte. 
Maar wel vinden we het heel jammer dat zij nu niet meer bij ons kan werken.  
 
Vanaf de week van 1 december zal juf Henriëtte bij ons komen. Juf Henriëtte zal juf Gijselien 
opvolgen, maar ook juf Tanika. Juf Tanika zal ons namelijk vanaf dat moment gaan verlaten omdat 
zij zal gaan werken op de dr. Schaepmanschool in Kampen. Juf Tanika is vanaf het begin van het 
schooljaar in groep 7-8 omdat juf Sonja ziek is. We vinden het jammer dat zij nu nodig is op een 
volgende school en we willen haar heel hartelijk bedanken voor haar inzet! 
Zoals gezegd zal juf Henriëtte zowel juf Tanika als juf Gijselien opvolgen. Op dinsdag, donderdag en 
vrijdag zal zij in groep 7-8 zijn, terwijl zij op woensdag in groep 6 zal zijn.  
 
Zoals u weet is juf Sonja nog ziek. Het herstel kost meer tijd dan iedereen hoopte. Eén van de 
eigenschappen van Long Covid is dan ook de lange duur van de hersteltijd. We houden veel contact 
met Sonja en zij laat iedereen hartelijk groeten. 

 
10-Minuten gesprekken 
Zoals u weet willen wij de 10-minuten gesprekken graag digitaal doen. Voor de ouders die dit al 
eerder gedaan hebben geldt dat zij al inloggegevens hebben. Voor de nieuwe ouders geldt het 
volgende: juf Jenneke heeft u een mail gestuurd met de inloggegevens.  
Als iemand de inloggegevens kwijt is kunt u deze opvragen bij de eigen leerkracht.  
 
                             __________________________________________ 



 

 

 
VANUIT DE M.R. 
Helaas is de jaarvergadering op woensdag 27 oktober niet doorgegaan. Daarom willen wij via deze 
weg vanuit de MR u als ouder(s) op de hoogte brengen van de uitslag van de stemming voor het  
nieuwe MR lid, ter vervanging van Nelly. En kunt u het jaarverslag lezen van schooljaar 2020-2021. 
(Als bijlage toegevoegd).Het eerste schooljaar dat we als MR van SWS De Kring ons mochten in 
zetten.  
 
Wij willen Nelly hartelijk danken voor haar inzet binnen de MR van SWS De Kring. Na de oproep 
voor nieuw MR lid ontvingen wij reactie van 3 kandidaten. Wij willen ook u als ouders bedanken dat 
u gestemd heeft. En zo kunnen wij u nu mededelen dat Melissa het nieuwe MR lid zal worden. We 
heten Melissa van harte welkom in de MR! 
 
Het eerste schooljaar van SWS De Kring is er één die om verschillende redenen bijzonder is. 
Natuurlijk in eerste instantie als eerste jaar als nieuwe school. Daarnaast hebben de maatregelen 
voor corona hun invloed gehad en was het steeds schakelen en bij stellen voor het team, kinderen 
en ouders. In het jaarverslag van 2020-2021 kunt u lezen waar we als MR mee bezig zijn geweest 
en welke onderwerpen aan bod zijn geweest. Mocht u naar aanleiding van dit schrijven en/of het 
jaarverslag nog vragen hebben, dan horen wij dat graag.  
 
                           ___________________________________________ 
 
CORONA-MAATREGELEN 
Deze week is in een persconferentie aangegeven dat er weer strengere maatregelingen genomen 
worden om de mensen tegen Covid te beschermen. Daarnaast zijn er een aantal dringende 
adviezen uitgesproken: 1,5 meter afstand houden van elkaar en voor de helft thuis werken. Voor wat 
betreft het advies om meer thuis te gaan werken: we zullen mogelijk vaker digitaal contact hebben 
met elkaar maar op dit moment gaan we niet vanuit huis onderwijs verzorgen. We geven 
thuisonderwijs voor de zieke kinderen. De overige kinderen kunnen gewoon op school komen. 
 
Ik hoor soms de vraag of het kind thuis moet blijven in bepaalde gevallen. Ik snap dat vragen 
rondom het wel/niet thuis houden van de kinderen spelen, zeker aangezien het beleid hierover nog 
wel eens veranderd is. De laatste beslisboom zal ik bij deze nieuwsbrief toevoegen als bijlage. 
 
We nemen het dringende advies over om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen. Zowel 
in de school als rondom de school. We willen vragen of u hier rekening mee wilt houden.  

 
                                      ___________________________________________ 
 
BEZOEK CvB 
Vorige week is het bestuur bij ons geweest om een ochtend met ons mee te draaien en om een 
indruk te krijgen over de dingen die voor ons belangrijk zijn. Verschillende leerkrachten hebben de 
kans gekregen om iets te laten zien van zichzelf en hun onderwijs, ook heeft het bestuur met een 
aantal kinderen gesproken. 



 

 

Na afloop gaven zij ons de volgende feedback: 
 
Wij zien een mooie schoolontwikkeling in de Kring, die sterk afgestemd is op de populatie kinderen. 

Daarin zien wij ook de kernwoorden Lef, Groei en Passie terug. Passie zien wij bij de leerkrachten 

met wie wij in gesprek gaan, groei zien wij in de manier waarin jullie samen vorm geven aan de 

schoolontwikkeling en hoe jullie de kansenongelijkheid proberen te verminderen. Lef zien wij 

doordat gekozen is voor het onderwijs dat juist voor deze kinderen goed is.  

Wij zien onderwijs, dat herleidbaar is naar de achterliggende theorie. De leerkrachten weten 

waarom en waarvoor gewerkt wordt zoals er gewerkt wordt. 

We zien dat kinderen met veel plezier kunnen leren.  

We zien dat het goede van beide scholen meegenomen is naar een nieuwe school waardoor de 

voordelen van een fusieschool goed belicht worden en zichtbaar zijn. Het fusieproces is uitstekend 

verlopen. 

Wij merken dat dit een prettige school is om binnen te stappen qua sfeer en gezelligheid. 

We zien een school waar we trots op zijn en waar mensen werken die dezelfde trots mogen voelen. 

                                      ___________________________________________ 
 
Bijlage:  -    Jaarverslag MR 

- Beslisboom thuis blijven of niet 
- Uitnodiging voorlichtingsavond Bonifatius Mavo 
- Uitnodiging informatieavond Zuyderzee Lyceum 

 
                                     ___________________________________________ 
 
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. 
 
5 november   Start Muzieklab (gitaarlessen op school) 
8 november In deze week 10-minutengesprekken 
10 november Nationale Boomfeestdag 
10 november  Voorlichtingsavond gr. 7-8 Zuyderzee Lyceum 
14 november Eerste Heilige Communie (St. Michaëlkerk, Emmeloord) 
16 november Voorlichtingsavond gr. 8 Emelwerda College 
17 november Voorlichtingsavond gr. 8 Vakcollege 
22 november Voorlichtingsavond gr. 8 Bonifatius mavo 
22 november  Studiemiddag team vanaf 12.00 uur. Vanaf 12.00 zijn de kinderen vrij. 
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 
25-26 december Kerstmis 
27 dec. t/m 7 jan.  Kerstvakantie 
26 januari Nationale voorleesdagen 
3 februari Open dag Zuyderzee Lyceum 
10 februari Verwijsgesprekken groep 8 
14 februari Inloopavond Bonifatius mavo (nieuwe leerlingen en ouders) 
15 februari Inloopavond Emelwerda College 
16 februari Inloopavond Zuyderzee Lyceum  
16 februari Inloopavond X-tuur 
17 februari Rapport mee 
17 februari Inloopavond Aeres VMBO 
18 februari Talentenshow 
21 – 25 febr. Voorjaarsvakantie 
1 maart Inloopavond Vakcollege gr. 8 
7-11 maart Deze week 10-minuten gesprekken 
8 maart Voorstelling cultuurbedrijf groep 1-2 A 
9 maart Voorstelling cultuurbedrijf groep 1-2 B 
16 maart Open dag 
17 maart Workshop cultuurbedrijf groep 6 
21 maart Voorstelling cultuurbedrijf groep 3-4 
15 april Goede Vrijdag (De kinderen zijn vrij) 
17-18 april Pasen 
22 april Koningsspelen 
25 april – 6 mei Meivakantie 
27 april Koningsdag 
25 mei Avesdag (De kinderen zijn vrij) 
25 – 27 mei Dorpsfeest Nagele 
26 – 27 mei Hemelvaartweekend 
5 – 6 juni Pinksteren 
18 juli – 28 aug. Zomervakantie 

 


