
 

 

 
Nagele, 17 juni 2022 

 

ALGEMEEN 
De weken vliegen voorbij en we gaan hard op weg naar de zomervakantie. Als team zijn we volop 
bezig met het afsluiten van het schooljaar en het alvast opstarten van het nieuwe schooljaar. Ook 
de kinderen zijn al in zomersferen; nu ik naar buiten kijk zie ik veel kinderen in korte broek en 
vrolijke shirtjes rennen.  
De oudste kinderen zijn volop bezig met het oefenen van de slotmusical. Het is heel fijn dat veel 
ouders helpen met dat oefenen of op een andere manier zich inzetten om er een daverende 
musical van te maken. 
 
In deze nieuwsbrief leest u algemene informatie. De klasseninformatie wordt veelal via Parro met u 
gedeeld. In de nieuwsbrief leest u informatie die voor de meeste klassen geldt. De nieuwsbrief 
ontvangt u via Parnassys in uw mailbox, maar over het algemeen stuur ik hem ook via Parro naar u 
door. Veel ouders vinden dat prettiger. 
 
Schoonmaak 
Onze school wordt elke dag goed schoongemaakt. Toch blijft steeds één klus liggen: het ramen 
wassen (binnen en buiten) is geen klus voor de schoolschoonmaakster. Hiervoor zoeken we hulp bij 
u. Zijn er enkele mensen die de ramen van onze school willen wassen? We zouden dat heel fijn 
vinden. Ik hoor het graag! 
 
Ook de kleutermaterialen moeten natuurlijk schoongemaakt worden. Net als andere jaren zullen de 
leerkrachten deze weer verdelen onder de ouders van groep 1-2. Meer informatie hierover leest u 
via Parro.  
Het meeste ontwikkelingsmateriaal kan mee naar huis worden genomen om thuis schoon gemaakt 
te worden. Er zijn echter ook enkele zaken die zich lastig laten meenemen. Te denken valt 
bijvoorbeeld de materialen uit de speelzaal en de blokken uit de bouwhoek. 
Zijn er ook ouders die deze materialen wel óp school willen schoonmaken? Dat kan overdag of op 
een avond. Als u dat wilt doen, wilt u dan contact opnemen met een van de leerkrachten uit groep 
1-2? 
 
Avond voor ouders van hoogbegaafde kinderen 
Op 30 juni organiseert de Flevomeerbibliotheek in samenwerking met Carrefour en de oudergroep 
‘Hoogbegaafd kind? En dan?’ een inspiratieavond voor ouders met diverse workshops.  



 

 

Bent u geïnteresseerd? Op de website 
https://www.flevomeerbibliotheek.nl/agenda/inspiratieavond-hoogbegaafdheid-workshops-
nop.html leest u meer informatie. 

 
INLOOPSPREEKUUR SCHOOLVERPLEEGKUNDIGE 
Beste ouders van SWS De Kring, 
Mijn naam is Lisa en ik ben als jeugdverpleegkundige vanuit de GGD betrokken bij SWS De Kring. 
Dit betekent dat ik regelmatig met Kirsten (intern begeleider van SWS De Kring) contact heb bij 
zorgen over een kind. Dit gebeurt altijd met toestemming of in het bijzijn van ouders. Normaal 
gesproken bieden we vanuit de GGD in groep 2 en in groep 7 een gezondheidsonderzoek aan. Als 
jeugdverpleegkundige willen we ook steeds beschikbaar blijven voor vragen of zorgen rondom het 
opvoeden/ opgroeien van uw kind. 
Daarom zal ik het komend schooljaar meerdere keren een inloopspreekuur houden op school, 
waarbij ouders binnen kunnen lopen voor vragen over onder andere de opvoeding of het gedrag 
van uw kind. Daarnaast kunt u bij zorgen over ogen, oren, groei of motoriek van uw kind ook altijd 
even binnenlopen. 

 
Vlak voor de zomervakantie heb ik nog een inloopspreekuur kunnen inplannen. Woensdag 29 juni 
van 8.45 tot 10.30. 
In verband met de tijdsplanning is het handig om te weten hoeveel ouders we kunnen verwachten. 
Opgeven voor het spreekuur kan bij juf Kirsten.  
 
FEESTDAG 13 JULI 
Om alvast in de agenda te noteren: woensdag 13 juli 17.30 – 19.30 uur 
 
Het schooljaar is weer bijna voorbij en wat is de tijd weer omgevlogen. Het was weer een bijzonder 
schooljaar, met allerlei maatregelen waar ons aan moesten houden, waardoor gezamenlijke 
activiteiten niet mogelijk waren.  
Gelukkig kan en mag er nu weer samen gespeeld, gewerkt en gevierd worden. En dat willen we dan 
ook graag gaan doen, zowel met alle kinderen van de school als met jullie als ouders. 

 
Op woensdag 13 juli houden we een feestdag, waarop we diverse heuglijke feiten tegelijk willen 
vieren: 

• Het afscheid van juf Roelina; zij gaat met pensioen 

• Ouders/verzorgers bedanken voor hun hulp en inzet gedurende dit schooljaar 

• De verjaardag van alle leerkrachten samen (ook wel genoemd ‘juffendag’) 

• De afsluiting van het schooljaar 2021-2022 

https://www.flevomeerbibliotheek.nl/agenda/inspiratieavond-hoogbegaafdheid-workshops-nop.html
https://www.flevomeerbibliotheek.nl/agenda/inspiratieavond-hoogbegaafdheid-workshops-nop.html


 

 

De hele ochtend zijn er feestelijke activiteiten voor alle kinderen van onze school. Aan het eind van 
de middag willen we jullie als ouders, samen met jullie kinderen (jongere/oudere broers of zussen 
zijn ook welkom) uitnodigen om onder het genot van een drankje en een snack terug te blikken op 
dit schooljaar! 
Er is gelegenheid om elkaar te ontmoeten, ook kunt u juf Roelina nog even de hand schudden.  
Volgende week ontvangen jullie een uitnodiging (met opgave verzoek), maar noteert u nu alvast 13 
juli in uw agenda! 

 
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 

 

__________________________________________________ 

 

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 

 
23 – 24 juni Kamp groep 5-6 
27 juni Schoolreisje groep 1-2  
29 juni Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige 
1 juli Studiedag team. De kinderen zijn vrij 
8 juli Rapport mee 
13 juli Feestdag voor de kinderen. Ouders zijn welkom vanaf 17.30 uur 
14 juli Doordraaiochtend 
15 juli De vakantie begint om 12.00 uur 
18 juli – 28 aug. Zomervakantie 
 



 

 

Schooljaar 2022-2023 
29 augustus Start nieuwe schooljaar 
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.)   


