
 

 

 
Nagele, 8 juli 2022 

 

ALGEMEEN 
Dit is de laatste officiële nieuwsbrief voor de vakantie. Er volgt volgende week nog één lesweek, 
maar door de vele activiteiten die in de verschillende klassen gebeuren is deze week anders dan alle 
andere lesweken.  
In deze nieuwsbrief staat naast de algemene informatie ook veel informatie over het nieuwe 
schooljaar. Om die reden wordt deze nieuwsbrief ook gestuurd naar ouders die nu nog geen 
kinderen op onze school hebben, maar snel na de vakantie bij ons komen.  

 
RAPPORTEN 
Vandaag krijgen de kinderen hun rapport mee. N.a.v. dit rapport zijn er geen vaste 10-minuten 
gesprekken gepland. De leerkrachten hebben al met veel ouders gesproken over de vorderingen 
van de kinderen. Dit is gebeurd als daar vanuit school aanleiding voor was. Mogelijk is er geen 
gesprek met u geweest, maar wilt u dat wel graag. Wilt u dan contact opnemen met de leerkracht?  

 
DE LAATSTE LESWEEK 
Maandag en dinsdag 
De kinderen hebben maandag en dinsdag nog relatief rustige dagen. Natuurlijk zullen de oudste 
groepen nog druk aan het oefenen gaan voor de musical.  
 
Woensdag 
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 
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.  
Wilt u bij juf Patricia opgeven wanneer u komt en met hoeveel personen u komt? 
 
 



 

 

Donderdag 
Op donderdagochtend hebben we een ‘doordraai-moment’. (Dit moment duurt ongeveer 3 
kwartier). Het moment is bedoeld als een kennismaking met de nieuwe leerkracht(en). De kinderen 
zullen dan bij de nieuwe leerkracht(en) zijn in het nieuwe lokaal zijn voor een activiteit. 
 
Op deze dag wordt ook de musical opgevoerd door groep 7/8. Dit zal gebeuren in het MFC ’t 
Rietveld in Nagele. ’s Middags wordt de musical om 13.00 uur opgevoerd voor de kinderen van 
groep 1 t/m 6 en de opa’s en oma’s van groep 8. De kinderen van groep 1 zijn donderdagmiddag 
vrij, maar deze dagen mogen ze op school blijven om de musical te bekijken. (Dit is niet verplicht) 
’s Avonds wordt de musical opgevoerd voor de ouders en de broers/zussen van groep 7 en 8. Dan 
start de musical om 18.30 uur. Inloop vanaf 18.15 uur. Rond 20.30 uur zal deze avond worden 
afgesloten. 
 
Vrijdag 
Op vrijdagochtend hebben we nog een gezellige ochtend in de eigen klas waarnaar we samen vanaf 
12.00 uur de vakantie in gaan! 
 
VOORLEESEXPRES 
SWS de Kring doet mee met de VoorleesExpress via FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder. De 
VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen van 4 tot en met 8 jaar. 
 
Zo werkt de VoorleesExpress 
De VoorleesExpress duurt ongeveer een half jaar. Een vrijwilliger komt elke week een uur bij een 
kind thuis om taalspelletjes te doen en voor te lezen. Ouders doen mee en leren hoe ze samen met 
hun kind het taalplezier kunnen vergroten.  
 
Wat verwacht de VoorleesExpress van ouders  
Ouders vinden het leuk dat de voorlezer bij hen thuiskomt. Ze willen hun kind(eren) helpen met taal 
en er dingen over leren. En ouders zorgen voor een rustige plek om voor te lezen. 
 
SWS de Kring kan een paar kinderen voor de VoorleesExpress aanmelden. Als uw kind hiervoor in 
aanmerking kan komen, dan hoort u dat via de leerkracht, taalconsulent of intern begeleider. Tip: 
De website Taalbegintthuis.nl biedt ontzettend veel informatie en tips voor ouders over 
taalstimulering van kinderen vertaald in heel veel verschillende talen. Lijkt het u leuk om vrijwilliger 
te worden? In de bijlage leest u hoe u dit aan kunt geven. 
 
Bijlage:  - brief RvT inzake nieuwe interim bestuurder 
.  - oproep vrijwilligers VoorleesExpress 



 

 

 
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 

 

Welke groep heeft welke leerkrachten? 

 

 Groep  
1-2 A 

Groep 
1-2 B 

Groep 3 Groep 4 Groep 
5-6 

Groep 7 Groep 8 

Ma.dag Marjon/ 
Reinou 

Gonnie Judith Daniëlle 
D. 

Daniëlle Patricia Jenneke 
 

Di.dag Marjon  Gonnie Judith Daniëlle 
D. 

Daniëlle Patricia Sonja/ 
Jenneke 

Wo.dag Marjon Edith 
 

Martine Marloes Gonnie Patricia Jenneke 

Do.dag Reinou Edith Martine Marloes Daniëlle Henriëtte Sonja 
 

Vr.dag Reinou Edith Martine Marloes Daniëlle Henriëtte Sonja 

 

Duobanen 

Voor de groepen staan vaak 2 leerkrachten. Zij overleggen regelmatig met elkaar over de 

begeleiding van de kinderen. Ze zijn dus samen verantwoordelijk. Veel kinderen zijn in een 

korte tijd gewend aan hun 2 leerkrachten. 

 

Overige medewerkers 

Miranda (leerkrachtondersteuner is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag 

Kirsten (I.B.-er) is aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag 

Paulien (Directeur)is aanwezig op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (om en om) 

De vrije dagen van Kirsten en Paulien kunnen wisselen i.v.m. studiedagen. 

 



 

 

Extra ondersteuning 

Op de meeste ochtenden hebben wij extra ondersteuning doordat leerkrachten 

vrijgeroosterd worden om extra zorg te verlenen. Dit is veelal in het kader van het Nationaal 

Programma Onderwijs. I.v.m. de coronapandemie heeft de regering gelden beschikbaar 

gesteld om eventuele achterstanden, opgedaan gedurende de lockdown perioden, te 

verminderen of op te heffen. 

Op SWS De Kring is in overleg met team, M.R. en bestuur ervoor gekozen om de gelden in te 

zetten voor aandacht voor het instructie geven aan kinderen (met hulp van het EDI-model), 

begrijpend luisteren/lezen en het stimuleren van het spel van jonge kinderen en het gebruik 

van taal daarbij. Voor m.n. de kinderen die thuis geen Nederlands praten is dit belangrijk. 

Het spelend leren voor jonge kinderen vinden wij wezenlijk, en wij willen ons bekwamen in 

het bewegend onderwijs. 

 

Gymnastiek 

De groepen 3 t/m 8 gymmen in ’t Rietveld op maandag en op donderdag. Hieronder vindt u 

de gymtijden van deze groepen. De leerlingen van groep 1-2 spelen elke dag buiten of in de 

gymzaal op school. 

 

Maandag 10.30 – 11.15 uur : Groep 8  
11.15 – 12.00 uur : Groep 5/6 
13.00 – 13.45 uur : Groep 3/4 
13.45 – 14.30 uur : Groep 7 

Donderdag 10.30 – 11.15 uur : Groep 7  
11.15 – 12.00 uur : Groep 3/4 
13.00 – 13.45 uur : Groep 5/6 
13.45 – 14.30 uur : Groep 8 

 

 

Bijlage:  - brief RvT inzake nieuwe interim bestuurder 
.   - oproep vrijwilligers VoorleesExpress 

  - schoolgids 2022-2023 

 

__________________________________________________ 

 

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 

 
8 juli Rapport mee 
13 juli Feestdag voor de kinderen. Ouders zijn welkom vanaf 17.30 uur 
14 juli Doordraaiochtend, musical 
15 juli De vakantie begint om 12.00 uur 
18 juli – 28 aug. Zomervakantie 
 
Schooljaar 2022-2023 
29 augustus Start nieuwe schooljaar 
Week 5-9 september Deze week zijn de startgesprekken 
Week 4-7  Deze week kamp groep 5-8 
5 okt Start kinderboekenweek 
14 okt Afsluiting kinderboekenweek 
15 okt - 23 okt Herfstvakantie 
26 okt Jaarvergadering 
11 nov Sint Maarten 
14-18 nov. Deze week 10-minutengesprekken 
5 december Sinterklaas 
21 december Kerstviering 
23 december De vakantie start om 12.00 uur 
24 dec – 8 jan 2023 Kerstvakantie 
24 februari Rapporten mee 
25 febr – 5 mrt Voorjaarsvakantie 
27 maart Theoretisch verkeersexamen 
6 april Witte Donderdagviering   
7 apr – 10 apr Goede Vrijdag en Pasen 
21 april Koningsspelen 
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 
6 juni Schoolfotograaf 
27 juni Studiedag team (De kinderen zijn vrij) 
14 juni Rapport mee 



 

 

22 juli – 3 sept Zomervakantie Basisonderwijs 
 
   


