Nagele, 19 november ‘21

Beste ouders,

Er zijn weer nieuwe coronamaatregelen en ook bij ons geven deze nieuwe uitdagingen. Zo heeft al
u eerder het bericht ontvangen dat de geplande studiemiddag van a.s. maandagmiddag niet door
kan gaan op de manier zoals wij hem voorbereid hadden. Om die reden kunnen de kinderen a.s.
maandagmiddag gewoon naar school komen en zoeken wij als team naar nieuwe mogelijkheden
om toch de studiemiddag (in welke vorm dan ook) door te laten gaan. In deze nieuwsbrief leest u
over de gevolgen van de maatregelen voor onze school. Ook het bestuur zend u bij hierbij een brief
over de gevolgen van corona.
We merken ook dat de scholen voor het Voortgezet Onderwijs andere manieren zoeken om
informatie te delen met de ouders en kinderen van groep (7-)8. Bij deze nieuwsbrief dan ook
bijlagen van de scholen over de informatieavonden voor het Voortgezet Onderwijs.
Maar er is ook vrolijker nieuws. De sinterklaascommissie heeft een geweldig feest voorbereid voor
de Sint en ook daarover krijgt u nieuwe informatie.
___________________________________________
ALGEMEEN
Corona
Ongetwijfeld heeft u gehoord/gelezen dat het aantal besmettingen, ook in de Noordoostpolder,
ernstig oploopt. Bij ons op school is op dit moment één bovenbouwleerling besmet. De ouders van
klasgenoten van deze leerling zijn op de hoogte gebracht. Het is op dit moment niet nodig dat deze
klas in quarantaine gaat.
We doen ons best om alles gewoon door te laten gaan, maar soms kiezen we er ook voor om ons
onderwijs enigszins aan te passen. Zo zullen de groepen 5-8 vanmiddag niet groepsdoorbroken een
crea-middag hebben, maar alle kinderen krijgen in de eigen klas een creatieve les.
Wij vragen u ons te helpen en om u blijvend in te zetten op basismaatregelen: handen wassen of
desinfecteren, ventileren, voldoende afstand tussen de volwassenen en hygiëne.
Noodkreet
We merken als stichting dat het in deze tijd moeilijk is om een vervanger te vinden indien
een leerkracht uitvalt . Aves beschikt over een ruim gevulde vervangerspool van rond de 15 fulltime
banen. Momenteel is dit niet genoeg om alle vervangingsaanvragen te kunnen voldoen.

Kent u binnen uw netwerk nog mensen met een
onderwijsbevoegdheid die graag voor Aves willen
werken, dan kunnen zij hiervoor contact opnemen
met Henny Nijenhuis van Aves
(h.nijenhuis@aves.nl ) of
telefoonnummer 0527-610597

Theatervoorstelling groep 3 – 4 in het Cultuurbedrijf
We vinden het heel jammer voor de kinderen, maar de theatervoorstelling van 24 november voor
groep 3 en 4 gaat niet door. We willen de ouders die aangeboden hebben te willen rijden heel
hartelijk bedanken.
__________________________________________
SINTERKLAAS
Lezen
De Sinterklaastijd is voor kinderen een bijzondere periode. Het is gezellig om samen met kinderen
over Sinterklaas te lezen. Lezen in mooie boeken is een cadeautje voor kinderen. Naast dat je
samen een fijn moment kunt creëren, leren kinderen er veel van. Het luisteren naar
verhalen verstevigt de taalbasis en vergroot de woordenschat. Gelukkig zijn er veel boeken
beschikbaar!
https://www.ijsselgroep-pdij.nl/blog/279-samen-lezen-over-sinterklaas
Voor mooie boekentips en een download.
Piet op pad!
Op 24 november is een leuke kinderactiviteit gepland in de bibliotheek in Emmeloord. In de bijlage
leest u hier meer over. Het verzoek is om u vooraf op te geven via de website van de bibliotheek.
Sinterklaasfeest
Vrijdag 3 december vieren wij het sinterklaasfeest op school. We hebben besloten dat Sinterklaas
ook dit jaar niet in de klassen komt. De groepen zullen om de beurt buiten een bezoekje brengen
aan Sint en zijn pieten. De school begint gewoon om kwart voor negen. Om negen uur mogen we
sinterklaas verwelkomen bij ons op school. Rekening houdend met de situatie rondom het
coronavirus, hebben we afgesproken dat het sinterklaasfeest alleen voor de kinderen van deze
school is. We willen u dan ook vriendelijk verzoeken het plein te verlaten, wanneer u uw kind(eren)
naar school heeft gebracht.

Voor de ochtendpauze hoeven de kinderen niets mee te nemen. Hier wordt voor gezorgd. De
kinderen moeten wel zelf iets voor de lunch meenemen.
We kijken uit naar een fijn sinterklaasfeest.
Met vriendelijke groet,
De Sinterklaascommissie
Bijlage:

-

Brief CvB (het bestuur) over corona en het lerarentekort (Nederlands)
Brief CvB (het bestuur) over corona en het lerarentekort (Pools)
Brief CvB (het bestuur) over corona en het lerarentekort (Engels)
Piet op pad!
Aanpassingen voorlichtingsavond Bonifatius Mavo 22 november
Aanpassingen voorlichtingsbijeenkomst Tienercollege
___________________________________________

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.
22 november
23 november
23 november
24 november
24 november
3 december
6 december
22 december
25-26 december
27 dec. t/m 7 jan.
26 januari
3 februari
10 februari
14 februari
15 februari
16 februari
16 februari
17 februari
17 februari
18 februari
21 – 25 febr.
1 maart

Voorlichtingsavond gr. 8 Bonifatius mavo (zie bijlage)
Voorlichtingsavond gr. 8 X-op X-tuur
Voorlichtingsavond gr. 8 Aeres VMBO
Voorstelling theater ’t Voorhuys gr. 3-4 (Deze gaat niet door)
Voorlichtingsbijeenkomst Tienercollege (zie bijlage)
Sinterklaas
Voorlichtingsavond gr. 8 Berechja College
Kerstviering (Het is nog niet duidelijk hoe we het Kerstfeest vieren)
Kerstmis
Kerstvakantie
Nationale voorleesdagen
Open dag Zuyderzee Lyceum
Verwijsgesprekken groep 8
Inloopavond Bonifatius mavo (nieuwe leerlingen en ouders)
Inloopavond Emelwerda College
Inloopavond Zuyderzee Lyceum
Inloopavond X-tuur
Rapport mee
Inloopavond Aeres VMBO
Talentenshow
Voorjaarsvakantie
Inloopavond Vakcollege gr. 8

7-11 maart
8 maart
9 maart
16 maart
17 maart
21 maart
15 maart
17-18 april
22 april
25 april – 6 mei
27 april
25 mei
25 – 27 mei
26 – 27 mei
5 – 6 juni
23 – 24 juni
18 juli – 28 aug.

Deze week 10-minuten gesprekken
Voorstelling cultuurbedrijf groep 1-2 A
Voorstelling cultuurbedrijf groep 1-2 B
Open dag
Workshop cultuurbedrijf groep 6
Voorstelling cultuurbedrijf groep 3-4
Goede Vrijdag (De kinderen zijn vrij)
Pasen
Koningsspelen
Meivakantie
Koningsdag
Avesdag (De kinderen zijn vrij)
Dorpsfeest Nagele
Hemelvaartweekend
Pinksteren
Kamp groep 5-6
Zomervakantie

