Nagele, 10 december ‘21
Beste ouders,
In deze nieuwsbrief leest u weer veel bijzonderheden over onze school. Zo is er een algemeen gedeelte en
komen we nog eens terug op de ouder enquête. Uiteraard komt ook ons Kerstfeest aan de orde en helaas is
het onderdeel corona een bijna vast onderwerp in deze nieuwsbrief.
___________________________________________
ALGEMEEN
Welkom
Op 28 november is Jur vier jaar geworden. Jur zit sindsdien bij
ons op school in groep 1B. Ook zitten sinds 6 december Zion en
Zane bij ons op school. Zion zit in groep 3 en Zane zit in groep
6. We willen Jur, Zion en Zane van harte welkom heten op onze
school. We hopen dat jullie hier hele fijne jaren zullen hebben.
Gymopleiding
Juf Judith volgt de gymopleiding. Het is daarbij belangrijk om in alle groepen ervaring op te doen. A.s.
dinsdag 14 december zal ze daarom aan de groepen 3 tot en met 8 een gymles geven.
Juf Roelina zal deze dag in groep 3 staan.
OUDER ENQUETE
Om goed onderwijs te blijven geven is het voor onze school belangrijk om feedback van ouders te
ontvangen. U bent een belangrijke partner voor ons. Daarom vragen wij u om een ouder enquête in te
vullen. Een uitnodiging hiervoor heeft u enige tijd geleden gekregen.
Het is landelijk bekend dat de respons op vragenlijsten steeds lager wordt. Zeker in een drukke, onrustige tijd
is het niet altijd gemakkelijk om tijd te nemen en na te denken over de kwaliteit van onze school. We vinden
het dan ook fijn dat ongeveer 30 % van u die tijd wel heeft kunnen vinden en we danken deze mensen dan
ook hartelijk. Toch hopen we dat ook andere ouders die tijd willen nemen. Het Onderzoekcentrum heeft
vanmorgen de ouders die nog niet gereageerd hebben een nieuwe uitnodiging gestuurd. Van veel ouders
begrijp ik dat deze terecht gekomen is in de map Ongewenste mail. Wilt u daar ook in kijken? De verzender is
MijnOnderzoekcentrum en het onderwerp is ‘starten onderzoek’. U heeft de tijd tot 20 december.
Twee jaar geleden is dezelfde enquête naar de toenmalige ouders gegaan. SWS de Kring bestond toen nog
niet, maar op beide scholen van herkomst is dezelfde enquête afgenomen. Op de ene school kwam als
belangrijkste aandachtspunt dat informatie wel eens te laat bij de ouders kwam of dat er te laat werd
gereageerd bij voorvallen in de klas. Op de andere school kwam als belangrijk aandachtspunt dat team en
directeur niet altijd bereikbaar waren, waardoor ouders niet gehoord werden. In onze nieuwe school hebben
we deze aandachtspunten besproken en we hebben in de communicatie naar ouders toe afspraken gemaakt

waardoor we dit hopen te hebben verbeterd. Ook nu willen we aan het werk gaan met de resultaten die uit
de vragenlijst komen en we zullen, nadat we het besproken hebben met team en m.r., dit met u delen.
De uitnodiging is gegaan naar degene die u destijds als eerste verzorger heeft opgegeven van uw eerste kind.
Heeft u de uitnodiging met de link naar enquête niet ontvangen, wilt u dit dan laten weten? Ik zal u een
nieuwe uitnodiging sturen.
___________________________________________
KERSTFEEST OP DE SWS DE KRING
Wat is het jammer dat we ook dit jaar elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten op ons Kerstfeest. Maar de
kerstcommissie heeft wel een heel leuk alternatief programma gemaakt. Natuurlijk is dit een
thuisprogramma voor woensdagavond 22 december.
De kinderen krijgen een tasje mee om gezamenlijk te gaan knutselen. Verder zorgen we voor een
verbindende, gezellige avond en het kerstverhaal (vanuit de Christelijke cultuur) krijgt u die avond ook te
horen. Voor deze avond is een laptop, computer of tablet waarop u in Teams kunt inloggen noodzakelijk. Een
mobiel zal waarschijnlijk te klein zijn.
___________________________________________
CORONA
Corona op onze school
De afgelopen weken hebben we steeds oplossingen weten te vinden voor zieke leerkrachten of leerkrachten
die in quarantaine zaten. Vooral in de laagste en de hoogste klassen is nog wel eens ‘geschoven’ met
leerkrachten, waardoor de lessen zoveel mogelijk doorgang hebben kunnen vinden. Vandaag echter is het
niet meer gelukt. Omdat er geen inval is en omdat de groepen ook niet samengevoegd mogen worden zitten
de kinderen van groep 7-8 tot onze spijt thuis vandaag. Juf Jenneke heeft de kinderen allemaal een
huiswerkpakketje meegegeven waarmee zij thuis aan de slag kunnen.
De oplossingen die in de vorige weken gevonden zijn, zijn ten koste gegaan van de extra begeleiding dit wij
hebben kunnen inzetten van de gelden die wij kregen voor het wegwerken van eventuele coronaachterstanden (Nationaal Programma Onderwijs). Met stichting Aves is een regeling getroffen dat de gelden
blijven staan ten behoeve van de kinderen van de Kring.
De verwachting is dat volgende week weer veel leerkrachten terug zijn en we hopen dat het onderwijs dan
weer z’n gewone doorgang vindt.
Zelftesten bij milde klachten
In de vorige nieuwsbrief (1 december) stond het beleid bij milde klachten van destijds. Toen moesten de
kinderen ook bij milde klachten zich laten testen bij de GGD en in quarantaine blijven tot de uitslag bekend
was. Dit beleid is inmiddels gewijzigd: kinderen mogen een zelftest doen bij milde klachten. Als de uitslag
negatief is kunnen zij gewoon naar school. Als de uitslag positief is moet uw kind alsnog door de GGD getest
worden.

Zelftesten
Het is een dringend advies om de kinderen van groep 6 t/m 8 twee maal per week een zelftest te laten doen.
A.s. maandag krijgen deze kinderen een pakketje met 4 zelftesten mee naar huis. Deze worden door het
ministerie voor deze groepen beschikbaar gesteld. Helaas kunnen we niet voldoen aan de wens om ook de
jongere groepen zelftesten mee te geven.
Zoals gezegd zullen we nooit op school de kinderen testen. Uiteraard is de keuze aan ouder(s) en kind om
gebruik te maken van de zelftesten. Als u niet wilt dat uw kind(eren) de testen meekrijgt/meekrijgen, wilt u
mij dit dan laten weten? Dat kan via Parro of via mail (p.elshof@aves.nl ). Als u deze testen wel in uw bezit
wilt hebben, maar u wilt niet dat ze meegegeven worden aan kinderen, dan kunt ze zelf op komen halen.
Wilt u wel even een Parro-bericht sturen of een mail? Dan geef ik ze buiten aan u mee.
Naar verwachting kunnen we net voor de vakantie en tweede levering voor de bovenbouwgroepen
verwachten om ook na de vakantie nog te kunnen testen.
___________________________________________

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 december
24 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

Kerstviering
De vakantie begint. Alle kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij
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

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.

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

