Nagele, 14 januari ’22
Beste ouders,
Deze week zijn we weer enthousiast begonnen. We waren erg blij dat het kabinet gekozen heeft om de
scholen weer te openen. We werken zoveel mogelijk in de eigen cohorten, maar een enkele keer zal dat niet
helemaal lukken. We zullen steeds ons best daarvoor doen. Ook in dit kalenderjaar zal het onderwerp corona
wel weer geregeld in de nieuwsbrief aan bod komen. Zo ook dit keer.
Voor de kinderen van groep 8 komt het Voortgezet Onderwijs steeds dichterbij. De kinderen vragen zich af
hoe het nu moet met de open dagen in coronatijd. In deze nieuwsbrief willen wij hier antwoord op geven.
__________________________________________________
ALGEMEEN
Lessen Leren Leven
Op onze school werken we in samenwerking met leerkrachten van het Centrum voor Vormingsonderwijs met
‘Leren Leven’. Het uitgangspunt hierbij is dat leerlingen lessen over levensbeschouwing en identiteit niet in
aparte groepjes, maar samen in de klas volgen. Alle leerlingen volgen in hun eigen groep de lessen Leren
Leven. Op die manier leren kinderen samen over de diverse levensbeschouwelijke richtingen, van de
groepsleerkracht en van vier vakleerkrachten Godsdienstig en Humanistisch vormingsonderwijs (G/HVO).
Wij vinden het van belang, dat kinderen kennis maken met diverse geloofsrichtingen, hierover met elkaar in
gesprek gaan en daardoor respect leren hebben voor de diverse stromingen. Wij geloven dat daardoor
tolerantie en begrip ontstaat. Wij willen de kinderen op onze school ‘leren leven’ in onze samenleving.
Binnen de lessen Leren Leven is voor de kerstvakantie uitgebreid gewerkt aan het thema Licht. Dit thema is
voor de vakantie afgerond.
Vandaag zijn we gestart met het thema Moed. Ook bij dit thema is een ouderbrief geschreven. Deze voeg ik
bij deze nieuwsbrief als bijlage toe.
__________________________________________________
LEERKRACHTENNIEUW
Volledig hersteld
We zijn heel blij dat juf Roelina weer volledig is hersteld. Ze is geopereerd aan haar heup, en na veel
oefeningen en training gaat het lopen weer beter dan voorheen. Deze week heeft zij haar eigen werk weer
volledig opgepakt. Dit betekent dat juf Leonie niet meer op onze school zal komen. Ze kan in onze stichting
andere leerkrachten vervangen. Namens juf Leonie mag ik zeggen dat ze een hele fijne tijd heeft gehad bij
ons, en dat zij zeker nog eens terugkomt om afscheid te nemen van groep 7-8.
Juf Sonja
Zoals u weet is juf Sonja al geruime tijd ziek i.v.m. Long Covid. Maar inmiddels gaat het met haar steeds
beter. Langzamerhand zal zij ook weer terugkomen in haar eigen werk. Voorlopig nog met kleine stapjes,
maar we verwachten dat die stapjes steeds groter zullen worden. Juf Henriëtte blijft bij ons tot juf Sonja beter
is.

Werkdagen
Al enige tijd is mijn vrije dag niet meer op woensdag, maar op maandag. Dit staat dus niet meer correct in de
schoolgids.
__________________________________________________
CORONA
Beslisboom en zelftesten
De laatste beslisboom om te volgen als u twijfelt of u uw kind thuis moet houden of niet is van 24 december.
Deze voeg ik als bijlage toe.
De kinderen van groep 6,7 en 8 hebben dinsdag enkele zelftesten meegekregen voor de lopende week.
Vandaag krijgen de kinderen vier testen mee naar huis voor de komende weken. Het advies is om twee keer
per week een zelftest te doen.
Quarantaine-regels
In de PO-raad is een nieuw protocol opgesteld over hoe om te gaan met de quarantaine regels. Deze zijn
veranderd:
* Bij een of twee gevallen in de klas: leerkrachten en kinderen die als klasgenoot als nauw contact kunnen
worden beschouwd van de besmette persoon hoeven niet in quarantaine, ongeacht of de besmette persoon
een kind of medewerker is.
* Bij drie of meer gevallen (zowel medewerkers als kinderen) binnen zeven dagen in de klas is er sprake van
een uitbraak. De GGD adviseert dat de hele klas (leerkrachten en leerlingen) in quarantaine gaat, ongeacht of
de persoon als immuun of niet-immuun wordt beschouwd.
Persconferentie
Vanavond is er wederom een corona-persconferentie. We weten niet of deze invloed zal hebben op het
basisonderwijs. We zullen in de loop van de volgende week hier duidelijkheid over geven.
__________________________________________________
OPEN DAGEN
Voor de kinderen van groep 8 is het heel naar dat dat i.v.m. corona weinig mogelijkheden zijn om de scholen
te bezoeken. De meeste scholen voor Voortgezet Onderwijs hebben hier over nagedacht en de scholen
hebben voor diverse oplossingen gekozen. Hieronder zal ik de scholen waar wij informatie van gekregen
hebben benoemen:
X-tuur
Helaas kan de open dag niet doorgaan op de locatie aan de Nagelerweg. Daarom vraagt het X-tuur team aan
u en aan de kinderen wat u graag zou willen weten over X-tuur. Zo kan dat team een goed beeld geven van
onze school. U kunt uw vraag of vragen mailen aan: info@x-tuur.nl .. De vragen worden live beantwoord op
woensdag 19 januari van 14:00 tot 14:30 uur én van 16:00 tot 16:30 uur. Voor meer informatie www.x-tuur.nl
Emelwerda college
Er is online een open dag op dinsdag 25 januari. Op deze dag zijn er twee bijeenkomsten: 15.30 uur en 19.00
uur. Voor meer informatie kijk op: Home - Emelwerda College .

Vakcollege Noordoostpolder
Er is online een open dag op dinsdag 1 februari. Op deze dag zijn er twee bijeenkomsten: 16.00 uur en 19.00
uur. Voor meer informatie kijk op: Home (vakcollegenoordoostpolder.nl)
Tienercollege Noordoostpolder
De open dag van 18 januari gaat helaas niet door. Er is een meeloopochtend op woensdag 2 februari.
Aeres

Voor meer informatie kijk op: Aeres VMBO Emmeloord
Berechja
Op woensdag 26 januari is er een alternatief voor onze Open Dag. Vanaf 19.30 uur is het online een
alternatief. Voor meer informatie kijk op: Berechja College - Bewust. Betrokken.Berechja.
__________________________________________________

We hopen dat de kinderen in een later stadium meer informatie over elke school krijgt.
Bijlage:
Ouderbrief thema Moed (lessen Leren Leven)
Beslisboom Thuisblijven of niet?
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.
25 januari
26 januari
2 februari
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
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 Emelwerda College
Nationale voorleesdagen
Meeloopochtend Tienercollege
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
Meivakantie
Koningsdag
Avesdag (De kinderen zijn vrij)
Dorpsfeest Nagele
Hemelvaartweekend
Pinksteren
Kamp groep 5-6
Zomervakantie

