Nagele, 18 maart ’22
Beste ouders,
ALGEMEEN
Pluisouders
Vorige week zijn de pluisouders weer op zoek geweest naar luizen of neetjes. De groep is op zoek naar
nieuwe ouders die in deze groep zitting willen nemen. Het streven is om elke eerste woensdag na een
vakantie bij elkaar te komen om de kinderen te onderzoeken. U bent van harte welkom, maar ook opa’s en
oma’s zijn van harte welkom. Heeft u vragen of wilt u zich opgeven? Dat kan bij mij via Parro of mail.
Corona
Afgelopen woensdag is er zonder veel media-aandacht een persmoment geweest met enkele wijzigingen in de

coronaregels. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een overzicht van alle versoepelingen in de maatschappij.
Leerlingen en leerkrachten hoeven zich niet meer twee keer per week preventief te testen. Bij klachten blijft
het wel nodig om dit te doen. Volgende week zal ik voor de laatste keer de leerlingen van groep 6 – 8 enkele
zelftesten meegeven. Corona is natuurlijk niet over of weg. Daarom zal ik voldoende testen op school houden
om, in geval van een uitbraak, een klas weer van zelftesten te kunnen voorzien.
__________________________________________________
PERSONEELSKWESTIES
Binnenkort verandert het e.e.a. in ons team. Allereerst beginnen we met het positieve:
Juf Sonja
Juf Sonja is de laatste weken weer veel meer op school dan ze eerder was. Dat is fijn, want dat is een teken
dat het goed met haar gaat. Zelfs zo goed, dat we kunnen zeggen dat vanaf 1 april juf Sonja op donderdag en
vrijdag weer haar eigen baan op zal pakken. Daarnaast zal ze er heel hard aan werken om ook op de dinsdag
weer de draad op te pakken en we hebben er het volste vertrouwen in dat dat gaat lukken.
Bovenstaande heeft niet tot gevolg dat we afscheid nemen van juf Henriëtte. Voorlopig blijft ze nog in groep 7
en 8 op de dinsdag. Dat blijft zo tot juf Sonja ook voldoende hersteld is om ook de dinsdag weer alle
werkzaamheden weer op te pakken. Maar ook in groep 6 blijft juf Henriëtte nodig. Daar is zij op de woensdag,
omdat juf Daniëlle dan haar studieverlof heeft.
Juf Daniëlle D.
We hebben nog meer verheugend nieuws te vertellen. Afgelopen woensdag is juf Daniëlle op school geweest.
Gelukkig had ze de kleine Emilia bij zich en we mochten haar bekijken. Wat een ontzettend mooi en lief kindje!
Juf Daniëlle komt na haar bevallingsverlof terug bij ons op school. Dat zal zijn na de meivakantie. We vinden
het fijn dat ze terug komt, maar dat betekent wel dat juf Esther voor de meivakantie afscheid zal nemen. Zij zal
dan weer op een andere school invallen.

Juf Tjitske
Na twee positieve berichten volgt dan ook nieuws waar we met meer gemengde gevoelens naar kijken. Juf
Tjitske heeft aangegeven dat zij graag na de meivakantie met prépensioen zou gaan. We gunnen haar dat
heel erg graag, maar we vinden het ook meteen heel jammer. Juf Tjitske heeft heel veel kinderen geholpen
met hun werk. Het laatste jaar heeft zij ook veel kinderen thuisonderwijs kunnen geven.
We willen graag op een gepaste manier afscheid nemen van haar. Daarom willen we alle ouders op
woensdag 20 april uitnodigen vanaf 12.00 uur. We nemen dan afscheid van juf Tjitske onder het genot van
koffie of thee en wat lekkers. Noteert u deze datum alvast in uw agenda? Het zal fijn zijn om na de coronaperiode iedereen weer te ontmoeten op ons plein.
__________________________________________________
NIEUWE LEERLINGEN (herhaling)
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 combinatieklassen? Kunnen we weer twee kleuterklassen
maken? Om die laatste vraag te kunnen beantwoorden is het belangrijk om 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 .
__________________________________________________

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 maart
28 maart
30 maart
1 april
4 april
8 april
14 april
15 april
17-18 april
20 april
22 april
25 april – 6 mei
27 april
19 mei
25 mei
25 – 27 mei
26 – 27 mei

Voorstelling cultuurbedrijf groep 3-4
Theoretisch verkeersexamen gr. 7-8
Paddentrek groep 6
Talentenshow
Gastles Bette Westera (kinderboekenschrijfster) groep 4
Gastles Marcel van Driel (kinderboekenschrijver) groep 5
Gastles Judith van Helden (kinderboekenschrijfster) groep 6
Goede Vrijdag (De kinderen zijn vrij)
Pasen
Afscheid juf Tjitske (12.00 uur). Alle ouders zijn welkom.
Koningsspelen
Meivakantie
Koningsdag
Schoolreisje gr. 3-4
Avesdag (De kinderen zijn vrij)
Dorpsfeest Nagele
Hemelvaartweekend

3 juni
6 juni
23 – 24 juni
27 juni
1 juli
8 juli
14 juli
15 juli
18 juli – 28 aug.

Schoolfotograaf
Pinksteren
Kamp groep 5-6
Schoolreisje groep 1-2
Studiedag team. De kinderen zijn vrij
Rapport mee
Doordraaiochtend
De vakantie begint om 12.00 uur
Zomervakantie

Schooljaar 2022-2023
15 okt - 23 okt
24 dec – 8 jan 2023
25 febr – 5 mrt
7 apr – 10 apr
22 apr – 7 mei
17 mei
18 en 19 mei
29 mei
22 juli – 3 sept

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Avesdag. De kinderen zijn vrij
Hemelvaartweekend
2e Pinksterdag. De kinderen zijn vrij
Zomervakantie Basisonderwijs.

