Nagele, 26 november ‘21

Beste ouders,
Ondanks het feit dat u pas gisteren een nieuwsbrief heeft gekregen stuur ik u vandaag ook een
nieuwsbrief. Dit keer betreft het een reguliere nieuwsbrief.
___________________________________________
ALGEMEEN
Sinterklaas
Sinterklaas betreurt het dat zijn intocht binnen Nagele niet door kon gaan. Daarom heeft hij ons een
filmpje gestuurd die de kinderen in de klassen kunnen kijken. Ook u kunt dit filmpje samen met uw
kind bekijken via onderstaande link. Wij wensen u veel kijkplezier.
https://youtu.be/mScIsPQ7gKQ
__________________________________________
VRAGENLIJSTEN
Leerlingenvragenlijst
Om zich goed te ontwikkelen, is het van wezenlijk belang dat een kind kan opgroeien in een veilige
omgeving. Een sociaal veilig schoolklimaat hoort daarbij. Wij nemen daarom jaarlijks een Leerlingenquête af om een beeld te krijgen hoe onze leerlingen de school ervaren. Het geeft ons bovendien
waardevolle informatie over wat onze leerlingen vinden van de school, het onderwijs en het team.
In de periode van 29 november tot en met 20 december zullen alle leerlingen van groep 5 t/m 8
gevraagd worden hun mening te geven. De leerlingen vullen een vragenlijst op de computer in. De
Leerling-enquête wordt onder schooltijd uitgevoerd. De gegevens worden professioneel en anoniem
verwerkt in het digitale centrum MijnOnderzoekcentrum.
De resultaten van dit onderzoek helpen ons om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en te
verbeteren. De uitkomst wordt besproken met het team en de MR.
Oudervragenlijst
Om goed onderwijs te kunnen blijven geven is het voor onze school belangrijk om te weten wat
ouders van de school vinden. Daarom nemen alle scholen van ons bestuur binnenkort een Ouderenquête af.
Wanneer?
De enquête loopt van 2 december tot 20 december. Het invullen van het onderzoek duurt zo’n 15
minuten. Een uitnodiging voor deelname wordt via de mail verstuurd.
Na de sluitingstermijn ontvangt de school een rapportage.
De uitkomst van de Ouder-enquête wordt besproken met team en MR. De gegevens kunnen t.z.t.
ook vergeleken worden met anderandere scholen die het onderzoek hebben afgenomen.

Doet u mee?
Wij hopen dat zoveel mogelijk ouders meedoen, zodat wij een goed beeld krijgen. Dat helpt ons om
te werken aan de juiste onderwerpen: wat gaat goed en waar kunnen wij ons verbeteren?
U ontvangt in de loop van de volgende week een link naar de vragenlijst. Als u deze link niet
gekregen heeft, wilt u dan uw spam-box checken?
Bijlage: Voorleesverhaal Sint is lui! (Kinderen uit groep 4 kunnen dit verhaal zelf al wel proberen te
lezen! De kinderen van groep 3 zullen uw hulp waarschijnlijk wel kunnen gebruiken)
___________________________________________
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.
3 december
6 december
22 december
25-26 december
27 dec. t/m 7 jan.
25 januari
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
7-11 maart
8 maart
9 maart
16 maart
17 maart
21 maart
15 maart
17-18 april
22 april

Sinterklaas
Voorlichtingsavond gr. 8 Berechja College
Kerstviering (Het is nog niet duidelijk hoe we het Kerstfeest vieren)
Kerstmis
Kerstvakantie
Open dag Emelwerda College
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
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

25 april – 6 mei
27 april
25 mei
25 – 27 mei
26 – 27 mei
5 – 6 juni
23 – 24 juni
18 juli – 28 aug.

Meivakantie
Koningsdag
Avesdag (De kinderen zijn vrij)
Dorpsfeest Nagele
Hemelvaartweekend
Pinksteren
Kamp groep 5-6
Zomervakantie

