
 

 

 
Nagele, 1 april ’22 

 

Beste ouders, 

 

Vandaag vieren we dat op onze school heel veel talentvolle kinderen zitten. Dat doen we door middel van een 

talentenshow en we vinden het fijn dat er zoveel kinderen hun talenten willen laten zien. Dit is ook de eerste 

keer na de corona-maatregelen dat we weer met alle klassen samen mogen vieren. Daar zijn we heel blij 

mee. Samen vieren geeft verbinding en een gevoel van saamhorigheid. In de schoolgids leest u dat wij het 

belangrijk vinden dat kinderen ervaren dat zij een belangrijk onderdeel van het geheel zijn. 

 

Dit is ook de eerste dag dat juf Sonja écht beter is. U zag juf Sonja natuurlijk al veel langer op school, maar 

altijd met juf Henriëtte op de achtergrond. Vanaf nu zal juf Sonja op donderdag en vrijdag die achterwacht niet 

meer nodig hebben. Op dinsdag is juf Henriëtte nog wel in groep 7-8.  

 

ALGEMEEN 

Pluisouders 

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe pluisouders of grootouders. Wilt u nog eens nadenken of de 

pluisgroep misschien kunt ondersteunen? 

 

Zieke leerkrachten 

De leerkrachten van groep 4 waren beiden deze week ziek. Bij juf Marloes is corona geconstateerd en juf 

Esther heeft last van een stevige griep. De kinderen van groep 4 hebben allemaal een zelftest meegekregen.  

Het wordt steeds moeilijker om invalleerkrachten te vinden. Gelukkig zijn alle leerkrachten graag bereid om 

eens een dag extra te werken of dubbele groepen te draaien. Toch realiseren we ons dat er mogelijk een punt 

gaat komen waarop het niet meer lukt om alle groepen te bemensen. We zullen steeds ons uiterste best doen 

om dit u zo snel mogelijk te laten weten. Als er voor een langere tijd een invalprobleem is zullen we de pijn zo 

goed mogelijk verdelen. We zullen dan wisselende groepen naar huis sturen, zodat niet steeds één groep de 

dupe is. Gelukkig hebben we tot nu toe, en waarschijnlijk ook voor de komende periode, weer alle klassen 

voorzien van een leerkracht. 

  
__________________________________________________ 

SAMENWERKENDE IDENTITEIT 

Lentefeest 

Bij de fusiebesprekingen nu twee jaar geleden hebben we afgesproken dat een vieringenrooster zouden 

maken van drie jaar. Zo kan elke traditie voldoende aan bod komen en gaat niet een traditie overheersen of 

juist ondersneeuwen. 

Dit jaar willen we, vanuit de humanistische traditie, het lentefeest vieren. Dat willen we doen op 13 mei. Net 

als bij de talentenshow willen we dat met alle kinderen van de school doen. U merkt aan de datum al dat dit 

lentefeest losgekoppeld wordt van het Paasfeest. Vorig jaar hebben we vanuit de Christelijk/Katholieke traditie 

het Paasfeest gevierd, nu dus het Lentefeest. Dat neemt niet weg dat het Paasverhaal in de klassen wel aan 

bod zal komen in de lessen Leren Leven, of op andere wijze.  



 

 

Lessen Leren Leven 

Het thema Moed is afgesloten in alle klassen en het thema Natuur kan van start gaan. Bij deze nieuwsbrief 

ontvangt u een inhoudelijke bijlage over dit thema. 

 

__________________________________________________ 

OUDERVRAGENLIJST 
Enkele maanden geleden hebben wij u gevraagd om een oudervragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst is voor 
ons waardevol, omdat dit voor ons een kans is van u te leren, een kans om te groeien en een kans om dichter 
tot elkaar te komen. Inmiddels zijn de resultaten verwerkt door het Onderwijsbureau in Meppel. De resultaten 
zijn in het team en met de M.R. besproken. 
De oudervragenlijst is afgenomen onder 84 gezinnen. Hiervan heeft 56 % is enquête ingevuld. Dat mag als 
relatief hoog beschouwd worden. 
Er is ingestoken op 4 onderdelen: 
- Personeel (gemiddelde cijfer was 8,4) 
- Leiderschap (gemiddelde cijfer was 7,9) 
- Onderwijskwaliteit en innovatie (gemiddelde cijfer was 7,5) 
- Ouders en samenleving (gemiddelde cijfer was 7,2) 
We zijn erg blij met bovenstaande resultaten. M.n. de sfeer en samenwerking in het team is als waardevol 
genoemd, iets waar wij in onze fusieschool natuurlijk erg blij mee zijn. Maar ook het snel reageren op 
berichten van ouders en naar ouders wordt als positief ervaren. Fijn, omdat dit vanuit de vorige 
oudervragenlijst ons als aandachtspunt is meegegeven. De inzet van het team om zorg te dragen voor goed 
onderwijs wordt gezien. 
U gaf ons ook enkele aandachtspunten mee; u vraagt ons adequaat op te treden bij ruzies. Ook vraagt u ons 
om nog eens kritisch te kijken naar ons plein. Wellicht kunnen we zorgen voor meer spelmogelijkheden of 
verfraaiing van ons plein. De A.C. bezint zich momenteel over dit laatste punt. Het adequaat optreden bij 
ruzies is een punt waar wij alert op zullen zijn.  
Ik wil u allen heel hartelijk bedanken voor het invullen van deze vragenlijst!! 
 

__________________________________________________ 

 

 

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 

 

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 
20 april Afscheid juf Tjitske (12.00 uur). Alle ouders zijn welkom. 
22 april Koningsspelen 
25 april – 6 mei Meivakantie 
27 april Koningsdag 
11 mei Groep 1-2 B gaat naar het Cultuurbedrijf en ziet de voorstelling Echt wel! 



 

 

12 mei Groep 1-2 A gaat naar het Cultuurbedrijf en ziet de voorstelling Echt wel! 
13 mei Lentefeest 
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  
1 juli Studiedag team. De kinderen zijn vrij 
8 juli Rapport mee 
14 juli Doordraaiochtend 
15 juli De vakantie begint om 12.00 uur 
18 juli – 28 aug. Zomervakantie 
 
Schooljaar 2022-2023 
15 okt - 23 okt Herfstvakantie 
24 dec – 8 jan 2023 Kerstvakantie 
25 febr – 5 mrt Voorjaarsvakantie 
7 apr – 10 apr Goede Vrijdag en Pasen 
22 apr – 7 mei Meivakantie 
17 mei Avesdag. De kinderen zijn vrij 
18 en 19 mei Hemelvaartweekend 
29 mei 2e Pinksterdag. De kinderen zijn vrij 
22 juli – 3 sept Zomervakantie Basisonderwijs 
 
(Let op: deze vakanties zijn niet gelijk aan de vakanties van het V.O.)   


