
 

 

 
Nagele, 28 januari ’22 

 

Beste ouders, 

 

Januari is al weer bijna voorbij en de schoolweken vliegen om. We waren blij dat de quarantaineregels 

versoepeld zijn. Dat maakt de kans dat we een groep naar huis moeten sturen wel vele malen kleiner. Het 

besmettingsaantal is nog steeds hoog. Dat merken we ook bij ons op school. In (bijna) alle klassen zitten wel 

enkele kinderen die corona hebben. Het is fijn dat broers en zussen wel weer naar school mogen, maar 

meteen merken we ook wel de onrust die dat oplevert. Bij u als ouders, maar ook binnen het team.  

Daarnaast proberen we zo goed mogelijk handen en voeten te geven aan het online onderwijs. We vragen 

hierin uw begrip als wij hierin een enkele keer tegen onze grenzen aanlopen. We proberen met alle zieke 

kinderen dagelijks contact te hebben en ook instructie om te geven. Vragen van thuiswerkkinderen kunnen 

niet altijd op datzelfde moment beantwoord worden, het is mogelijk dat de leerkracht met het kind afspreekt 

een ander moment opnieuw in te bellen. 

 

__________________________________________________ 

ALGEMEEN 

Groep 1-2 A 

De kinderen van groep 1-2 A zijn deze week helaas thuis geweest. In het begin van de week golden de oude 

quarantaine regels nog en waren zij dus om die reden thuis. Nu de nieuwe regels zijn ingegaan zouden zij 

donderdag weer naar school kunnen komen, maar helaas was juf Reinou nog ziek. Doordat we nog steeds in 

cohorten moeten werken en ook doordat er geen invalleerkrachten waren, moesten de kinderen ook 

donderdag en vrijdag thuis blijven. A.s. maandag kunnen zij weer gewoon naar school! 

 

Voorleesdagen 

De voorleesdagen zijn weer begonnen! Elke dag is eigenlijk een voorleesdag, maar in deze tijd wordt er in de 

onderbouw nóg meer aandacht gegeven aan het voorlezen. Wij vragen ook u regelmatig uw kind(eren) wilt 

voorlezen. Goed voor de taalontwikkeling, maar vooral zijn dit hele gezellige kwartiertjes.  

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een blad met voorleestips. Mogelijk ziet u nog enkele inspirerende tips. 

__________________________________________________ 

 

RAPPORTEN EN VERWIJSGESPREKKEN 

Rapporten 

Op 17 februari krijgt uw kind het rapport mee. Als u het rapport nog thuis heeft vragen wij u het rapport weer in 

te leveren zodat de leerkracht(en) het rapport weer opnieuw kunnen invullen.  

Bij het vak spelling kunt u een hogere score verwachten van de methodetoetsen. Dit komt omdat de 

normering is aangepast. De kinderen hadden voorheen vanaf 80% goed geschreven woorden een voldoende. 

De normering is naar beneden aangepast wat inhoudt dat de kinderen nu met 70% goed geschreven woorden 

al een voldoende hebben. Nu de normering van de methodetoetsen is aangepast sluit deze beter aan bij de 

landelijk genormeerde Cito-toetsen. 

 



 

 

Verwijsgesprekken groep 8 

De leerlingen van groep 8 over enkele maanden naar het Voortgezet Onderwijs. Op school praten de 

leerlingen hier regelmatig over. Natuurlijk onderling, maar ook met de leerkrachten. Als school hebben wij 

vooraf een gesprek met ouders over het te kiezen pad. Samen met u willen we uw kind naar het meest 

geschikte vervolgonderwijs verwijzen. 

We willen deze gesprekken op 10 februari met de ouders van groep 8 voeren. We vinden het fijn om dit fysiek 

te doen, maar als u daar bezwaar tegen heeft (of als u corona gerelateerde klachten heeft) horen wij dat 

graag. We zullen dan indien mogelijk een online afspraak maken. 

Voor de ouders die wel fysiek willen komen: we zitten in het directiekantoor. Als u door de kleuteringang naar 

binnen gaat komt u minder kinderen tegen. Het schema met de juiste tijdstippen zal ik met de ouders van 

groep 8 delen. 

__________________________________________________ 

 
TALENTENSHOW 
Op 18 februari staat onze talentenshow gepland. Deze talentenshow is niet gekoppeld aan Carnaval (en dus 
ook niet gekoppeld aan het Paasfeest). Omdat dit feest niet gekoppeld is aan het Carnaval kunnen we de 
ochtend uitstellen tot er qua corona meer mogelijk is. Nu mogen immers de groepen niet samenkomen en zijn 
er veel kinderen ziek. 
We willen het feest uitstellen naar vrijdag 1 april We hopen dat we op 1 april weer "wat meer mogen", zodat 
alle kinderen die mee willen doen, mee kúnnen doen en dat we de cohorten mogen loslaten.  

 
 
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. 
 
 
2 februari Meeloopochtend Tienercollege 
10 februari Verwijsgesprekken groep 8 
14 februari Inloopavond Bonifatius mavo (nieuwe leerlingen en ouders) 
15 februari Inloopavond Emelwerda College 
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 
1 april Talentenshow 



 

 

15 april 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 


