
 

 

 
Nagele, 18 februari ’22 

 

Beste ouders, 

De afgelopen weken hebben een groot beroep gedaan op uw flexibiliteit. Als team realiseren we ons dat goed. 

We willen u van harte bedanken omdat u het steeds weer weet op te lossen. Dat vraagt veel 

organisatievermogen. Na de voorjaarsvakantie zullen we regels versoepeld zijn. Hierover in deze nieuwsbrief 

meer.  

__________________________________________________ 

 
ALGEMEEN 
 
Bag2school actie 
Vorig jaar hebben we een bag2school actie gehouden. Veel gezinnen hebben kleding ingezameld en de 
opbrengst zou naar een goed doel gaan. De A.C. zoekt naar lokale goede doelen. De vorige keer is het geld 
gedoneerd aan FeestvoorNOP. 
Wie van de ouders kent een goed lokaal doel? Laat het ons dan weten!  
 
KIES-training 
KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding Situaties. KIES is een spel- en praatgroep waarbij 
kinderen/jongeren samen met leeftijdsgenoten kunnen praten en waar ze herkenning kunnen vinden bij 
elkaar. 
Net als voor de ouders is een echtscheiding ook voor de kinderen geen gemakkelijke tijd. Boosheid, verdriet, 
verwarring zijn veel voorkomende gevoelens die dan bij kinderen leven. Sommige kinderen vinden het prettig 
om te weten dat er ook anderen zijn die hiermee te maken hebben. Speciaal voor hun is het KIES-programma 
ontwikkeld. Deze training kan op school worden gegeven onder schooltijd bij voldoende deelname.  
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een folder voor deze training. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot juf 
Kirsten of tot ondergetekende.  

__________________________________________________ 

CORONA 
 
Veranderende maatregelen 
Zal dit dan de allerlaatste keer zijn dat ik in de nieuwsbrief over corona schrijf? Mogelijk is dat zo. U heeft 
wellicht in de persconferentie gehoord dat de maatregelen versoepelen. U weet dat wij altijd de PO-Raad 
volgen en ook de PO-Raad heeft na de voorjaarsvakantie versoepelingen aangekondigd. Wij gaan hier als 
volgt mee om: 

• De quarantaineperiode bij besmetting wordt verkort naar vijf dagen in isolatie in plaats van zeven 
dagen, mits je 24 uur geen klachten meer hebt. 

• Richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en pauzes vervallen. In geval van zieke leerkrachten 
kunnen klassen onder bepaalde omstandigheden samengevoegd worden. Ook het scheiden van de 
groepen in de pauzes vervalt dan.  

• Qui Volant wordt weer opgestart. 

• Vergaderingen mogen weer op school plaats vinden, zo ook de 10-minuten gesprekken. Het blijft 
mogelijk om te kiezen voor digitale gesprekken. 

• Het is niet meer verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Omdat de besmettingsgraad zo hoog is 
vragen wij u om niet de kinderen in de klas te brengen. Het blijft verstandig om afstand te houden.  



 

 

•  Mondkapjes zijn niet meer verplicht in de school.  

• De algemene adviezen blijven wel gelden. Was je handen, zorg voor ventilatie en bij klachten doe je 
een test. 

• Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en leerkrachten om twee keer per week 
preventief een zelftest te doen blijft ook.  

  
Vaccinatiecampagne kinderen 
De rijksoverheid is een campagne begonnen over vaccineren van kinderen tegen het coronavirus. Het 
gesprek met kinderen hierover is een gesprek wat tussen ouders en kinderen gevoerd moet worden. Als 
school zullen we hier geen standpunt over innemen.  

__________________________________________________ 

 

NEDERLANDSE TAALLES VOOR VOLWASSENEN (herhaling) 

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 hebben al plaatsgevonden en zo’n twintigtal super enthousiaste 

ouders waren aanwezig. 

 

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. 

__________________________________________________ 

EVEN VOORSTELLEN 
 

 
Mijn naam is Kirsten. Ik ben 19 jaar oud en ik woon in Creil. Hier woon ik samen 
met mijn ouders, 3 zusjes en broertje. Ik houd zelf erg van sporten en dan met 
name voetballen. Ik voetbal zelf bij Espel vrouwen 1. Naast het voetballen houd 
ik er ook erg van om na de wedstrijd na te zitten met het team. Verder spreek ik 
graag af met vrienden en houd ik ervan om dingen te ondernemen.  
Begin dit jaar ben ik begonnen aan de lerarenopleiding (PABO) in Zwolle die ik 
volg op het Windesheim. Voordat ik begonnen ben met de PABO heb ik eerst de 
opleiding sport en bewegen gevolgd op het CIOS in Heerenveen. Hierbij heb ik 
het uitstroomprofiel buurt- onderwijs en sport gekozen. Hierbij was ik 
voornamelijk actief met de gymlessen in het basisonderwijs.  
 
Naast mijn studie ben ik werkzaam bij Jumbo Lange Nering in Emmeloord. Hier 
werk ik op de versafdeling, maar ben ik ook erg vaak te vinden achter de kassa.  

 
Het resterende schooljaar zal ik op donderdag stagelopen in groep 3 bij Martine. Ik heb hier ontzettend veel 
zin in en we gaan hier uiteraard een leuke periode van maken met de klas. Ook zal ik na dit half jaar nog te 
zien zijn op de Kring. Mijn 2e jaar zal ik ook stagelopen op de Kring.  
Ik hoop een leerzame en vooral leuke periode op de Kring. 
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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. 
 
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 
19 mei Schoolreisje gr. 3-4 
25 mei Avesdag (De kinderen zijn vrij) 
25 – 27 mei Dorpsfeest Nagele 
26 – 27 mei Hemelvaartweekend 
28 mei Theoretisch verkeersexamen gr. 7-8  
3 juni Schoolfotograaf 
6 juni Pinksteren 
23 – 24 juni Kamp groep 5-6 
27 juni Schoolreisje groep 1-2  
8 juli Rapport mee 
14 juli Doordraaiochtend 
15 juli De vakantie begint om 12.00 uur 
18 juli – 28 aug. Zomervakantie 


