
 

 

 
Nagele, 31 mei 2022 

 

OUDERPEILING ‘IDENTITEIT EN OUDERBETROKKENHEID’ 
De identiteitscommissie bedankt iedereen die de tijd heeft genomen om de ouderpeiling “identiteit en 
ouderbetrokkenheid” in te vullen. Er zijn in totaal 30 peilingen ingevuld. De identiteitscommissie heeft de 
peiling samen besproken en stil gestaan bij de gegeven antwoorden. We hebben gekeken hoe dit in te passen 
is binnen de school.  
Hieronder de belangrijkste uitkomsten: 

- De school wordt na de fusie als één school ervaren; daar zijn we heel blij mee.   

- De school wordt vooral gezien als een plek voor kinderen om te leren  

- Vanuit de ouders is weinig behoefte om ouders op een andere manier te ontmoeten dan het nu gaat. 

Wel vinden ouders het leuk om bij meer activiteiten van de kinderen te zijn. Als voorbeelden worden 

genoemd, afsluiting van thema in de klas, kerstviering, talentenshow. Nu de coronamaatregelen 

opgeheven zijn hopen de docenten dit snel weer op te kunnen pakken. 

- De informatieavonden die worden gehouden aan het begin van het schooljaar worden als waardevol 

ervaren. Er zijn een aantal suggesties gegeven voor de avonden die zeker bekeken gaan worden 

voor volgend schooljaar. 

- Sinterklaas, kerst en de koningsspelen worden als meest belangrijke en waardevolle vieringen 

gezien. Ook carnaval en de talentenshow komen goed uit de peiling. Hier moeten we dus zeker mee 

door gaan. Herdenkingsdagen (dodenherdenking/bevrijdingsdag) worden gemist als vieringen. 

- De lessen leren leven zijn grotendeels bekend bij ouders. Gelukkig vertellen veel kinderen er thuis    

over.   

Nogmaals dank aan een ieder die de peiling heeft ingevuld. De komende tijd zal de identiteitscommissie 
proberen een aantal reacties om te zetten in concrete acties. Mochten er nog vragen zijn hierover dan kunt u 
hiervoor allereerst terecht bij Paulien. Zij zal het vervolgens bespreken in de eerstvolgende vergadering van 
de commissie.  
 
FOTOGRAAF (3 juni) 
A.s. vrijdag komt de schoolfotograaf. Hij/zij zal alle kinderen fotograferen, tenzij u aangeeft dit redenen van 
privacy niet te willen. In de bijlage leest u meer hierover. Er wordt ook een klassenfoto gemaakt. Als u 
aangeeft dat uw kind niet op deze foto mag zullen we er zorg voor dragen dat dit ook niet gebeurt. 
Broertjes en zusjes die op school zitten worden samen gefotografeerd. Heeft u een kind dat nog niet op school 
zit (of niet meer op school zit) en u wilt wel dat dit kind met de andere kinderen van het gezin op de foto 
komen, dan bestaat die mogelijkheid. Wilt u dan om 8.30 uur op school komen? Dan worden deze 
gezinsfoto’s vooraf genomen.  
 
SCHOOLJAAR 2022 – 2023  

Voor het nieuwe schooljaar zijn de schooltijden: 

Maandag: 8.30 – 14.30 uur (alle klassen) 

Dinsdag: 8.30 – 14.30 uur ( alle klassen) 

Woensdag: 8.30 – 12.30 uur (alle klassen) 

Donderdag: 8.30 – 12.00 uur (alleen groep 1) 

                    8.30 – 14.30 uur (groep 2 t/m 8) 

Vrijdag: 8.30 – 12.00 uur (groep 1 t/m 4) 



 

 

             8.30 – 14.30 uur (groep 5 t/m 8) 

 

Klassenbezetting 2022 -2023  

In de vorige nieuwsbrief heeft u al gelezen hoe wij de klassen volgend schooljaar gaan verdelen. In deze 

nieuwsbrief willen wij de leerkracht(en) doorgeven die wij aan de klas hebben gekoppeld. 

1-2 A: Juf Marjon en juf Reinou 

1-2 B: Juf Edith en juf Gonnie 

3: Juf Judith en juf Martine 

4: Juf Daniëlle D en juf Marloes 

5-6: Juf Daniëlle S en juf Gonnie 

7: Juf Patricia en juf Henriëtte 

8: Juf Jenneke en juf Sonja 

 

__________________________________________________ 

 

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 

  



 

 

 

1 juni    Opening museum kleuterklassen (12.00 uur) 

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.)   


