
 

 

 
Nagele, 4 maart ’22 

 

Beste ouders, 

Terwijl ik deze nieuwsbrief schrijf schijnt buiten heerlijk de zon. Achter het glas is het warm en het 

zonnescherm gaat weer naar beneden. Dat is heerlijk.  

Twee jaar lang heb ik geregeld geschreven over de corona-crises en de vorige keer dacht ik dat dat de laatste 

keer zou zijn. In deze nieuwsbrief ga ik inhoudelijk niet in op nieuwe maatregelingen, maar ik stuur wel het 

nieuwe stappenplan door wat doorlopen kan worden als u twijfelt uw kind naar school te sturen. Ik doe dit 

stappenplan als bijlage bij deze brief. 

Op dit moment speelt er een andere crises in de wereld: de situatie rondom Oekraïne en Rusland. In m.n. de 

bovenbouwklassen wordt hier natuurlijk over gesproken. Sommige kinderen maken zich zorgen en voor 

kinderen en ouders die uit oorlogsgebieden komen kan het enorm confronterend zijn. In de klassen geven we 

ruimte aan kinderen om hierover te praten, maar we vertellen de kinderen dat er in Nederland op dit moment 

geen direct gevaar is.  

__________________________________________________ 

 

ALGEMEEN 

 

KIES-training (herhaling) 

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.  

__________________________________________________ 

NIEUWE LEERLINGEN 

 

We zijn pas halverwege het schooljaar maar toch gaan we alweer nadenken over het nieuwe schooljaar. Hoe 

gaan we dan de klassen inrichten? Komen er dan combinatieklassen? Kunnen we weer twee kleuterklassen 

maken? Om die laatste vraag te kunnen beantwoorden is het belangrijk op tijd te weten hoeveel kinderen er in 

het nieuwe schooljaar komen. Daarom de volgende vraag: als uw kind in de loop van het nieuwe schooljaar 4 

jaar wordt (augustus 2022 – juli 2023), wilt u dit kind dan binnenkort opgeven op onze school? Dat kan door 

een aanmeldformulier te vragen, maar u kunt dit formulier ook downloaden van onze website 

www.swsdekring.nl .  

__________________________________________________ 

 

 

http://www.swsdekring.nl/


 

 

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. 

 

9 maart    Luizen-pluizen 
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 voor nieuwe ouders 
16 maart Paddentrek groep 5 
17 maart Workshop cultuurbedrijf groep 6 
21 maart Voorstelling cultuurbedrijf groep 3-4 
28 maart Theoretisch verkeersexamen gr. 7-8 
30 maart Paddentrek groep 6 
1 april Talentenshow 
4 april Gastles Bette Westera (kinderboekenschrijfster) groep 4 
8 april Gastles Marcel van Driel (kinderboekenschrijver) groep 5 
14 april Gastles Judith van Helden (kinderboekenschrijfster) groep 6 
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 
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 


