
 

 

 
Nagele, 11 februari ’22 

 

Beste ouders, 

Hoewel het op dit moment af en toe wel herfst lijkt te zijn, is het al weer bijna voorjaarsvakantie! Nog één 

weekje en dan is het al weer zo ver. 

Deze week (a.s. donderdag) krijgen de kinderen hun rapport mee. Over de 10-minuten gesprekken die daarna 

komen volgt nog informatie. 

__________________________________________________ 

 
CITO-TOETSEN EN RAPPORT 

Rapporten 
Op de Kring zijn we 2 weken geleden gestart met het afnemen van de Cito M toetsen in groep 3 t/m 
8. Door alle Corona perikelen zijn er een aantal leerlingen die Cito toetsen moeten inhalen vanwege 
ziekte of afwezigheid. We willen natuurlijk deze leerlingen de tijd geven om toetsen in te halen. Het 
kan dus zijn dat er in het rapport van uw zoon of dochter nog een score ontbreekt. 
Als de score bekend is zullen de leerkrachten een nieuwe uitdraai maken van de Cito resultaten en 
dit toevoegen in het rapport. 
 

NEDERLANDSE TAALLES VOOR VOLWASSENEN 

In samenwerking met de gemeente, het Taalpunt Emmeloord en de bibliotheek willen we binnenkort starten 

met het geven van de Nederlandse taal aan Poolse mensen in Nagele. Alle Poolse ouders hebben daar een 

brief over gekregen. De intakegesprekken zijn a.s. dinsdagavond 15 februari 19.30 uur op onze school. 

 

De lessen worden gegeven door vrijwilligers (uit Nagele) met ondersteuning vanuit de ROC Friese Poort. We 

hebben al een aantal vrijwilligers, maar gezien het deelnemersaantal dat nu al bekend is, kunnen we nog wel 

vrijwilligers gebruiken! Mogelijk heeft u interesse. Ik zou dan graag met u hierover willen praten. U kunt mij 

bereiken via de mail (p.elshof@aves.nl) , telefoon (0527 65 29 40) of u kunt mij een Parro bericht sturen. 

 

 

__________________________________________________ 

 
 
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. 
 
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 
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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 


