
 

 

 
Nagele, 15 december ‘21 

 

Beste ouders, 

 

Gisteren heeft u in de persconferentie kunnen lezen dat de scholen een week eerder dicht gaan. A.s. vrijdag is 

de laatste lesdag. Er wordt geen thuisonderwijs gegeven volgende week.  

Wel is er noodopvang voor kwetsbare kinderen en kinderen met ouders die een cruciaal beroep hebben. 

(Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-

beroepen )  

Het verzoek is om uw kind thuis op te vangen als slechts één van de ouders een cruciaal beroep heeft. 

 

U kunt uw kind(eren) vóór morgenmiddag 13.00 uur opgeven voor de noodopvang. Wilt u daarbij vermelden 

op welke dagdelen uw kind(eren) u noodopvang nodig hebben? Tijdens de noodopvang gelden de normale 

schooltijden. Wilt u deze tijd wel aanhouden? Dan hebben wij nog tijd om alles op school te organiseren. 

U kunt uw kind(eren) opgeven bij mij via Parro of via de mail (p.elshof@aves.nl ). 

 

Kerstviering 

Onze digitale kerstviering gaat gewoon door. U krijgt nog informatie over hoe we dit technisch rond gaan 

krijgen.  

 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een brief van ons bestuur over de vervroegde kerstvakantie. Daarbij weer een 

beslisboom. 

 
 
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 Kerstviering  
24 december De vakantie begint. Alle kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij 
25-26 december Kerstmis 
27 dec. t/m 7 jan.  Kerstvakantie 
11 januari Deze middag hebben we de uitgestelde studiemiddag. De kinderen zijn 

allemaal om 12.00 vrij. 
25 januari Open dag Emelwerda College 
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 
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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 maart 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 
23 – 24 juni Kamp groep 5-6 
18 juli – 28 aug. Zomervakantie 


