
 

 

 
Nagele, 2 september 2022 

 

 

ALGEMEEN 
Dit is de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. Deze nieuwsbrief komt tweewekelijks en deze wordt 
veelal gevuld met algemene berichten. Berichten die alleen voor een specifieke groep gelden 
worden veelal in Parro geplaatst.  
Mocht u, naar aanleiding van een bericht vragen hebben, dan kunt u terecht bij mij of bij een van de 
leerkrachten. 
 
In het administratiesysteem staan o.a. de gegevens van u als ouder. Wilt u zelf doorgeven als iets 
verandert in het adres of telefoonnummer?  
 
Deze week heeft u een formulier Toestemming publicatie foto’s en ander beeldmateriaal 
meegekregen. We zijn verplicht om dit formulier elk jaar mee te geven. We verzoeken u om het 
papier in te vullen en mee naar school te geven. Dank u wel! 
 
START SCHOOLJAAR 
Wat fijn dat zoveel ouders gebruik gemaakt hebbe van het gezamenlijk koffiedrink moment op 
woensdagochtend. Het was erg gezellig en we waarderen het zeer dat u er was! 
Ook hebben we gemerkt dat veel ouders gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om ’s 
morgens vroeg naar binnen te komen om de klas van uw kind(eren) te bekijken. Deze mogelijkheid 
gold voor deze week. Vanaf de volgende week mogen de kinderen alleen naar binnen gaan. 
 
TYPELES 
Instituut Noord geeft type lessen voor leerlingen van groep 6 tot en met 8 en wil dit bij ons op 
school verzorgen bij voldoende aanmeldingen. Instituut Noord komt 1 keer in de 2 weken klassikaal 
les geven op school, dit zal starten rond de herfstvakantie. Na 8 lessen (in maart/april) wordt er een 
examen afgenomen. 
In overleg met school, de deelnemers en Instituut Noord zal de dag van de type lessen afgestemd 
worden. Via de onderstaande link van Instituut Noord is informatie te vinden over onder andere de 
benodigde materialen, wat doe je op les en wat moet je thuis doen: 
https://www.instituutnoord.nl/toetsenbordvaardigheid/klassikaal   
Zoals vermeld op de site van Instituut Noord bedragen de kosten van de klassikale lessen inclusief 
het examen € 199 per deelnemer. 

https://www.instituutnoord.nl/toetsenbordvaardigheid/klassikaal


 

 

Mocht u uw zoon/dochter willen opgeven voor typeles dan kunt u het contactformulier van 
instituut Noord invullen: https://www.instituutnoord.nl/contact  
Bij vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende of Instituut Noord. 
Janneke van der Meer 
(06-10097738) 
 
Bijlage:  - Flyer typeles instituut Noord 
 
 

__________________________________________________ 

 

BELANGRIJKE DATUMS  

De activiteiten die hieronder genoemd worden kunnen doorgaan als de geldende coronaregels dat 

toelaten. Mogelijk gaan ze dan in aangepaste vorm door.  

De rode items zijn niet genoemd in de vorige nieuwsbrief 

 
Schooljaar 2022-2023 
Week 5-9 september Deze week zijn de startgesprekken 
20 september Start 8+ Emmeloord 
4-6 oktober Kamp groep 7-8 
6-7 oktober Kamp 5-6 
5 oktober Start kinderboekenweek 
14 oktober Afsluiting kinderboekenweek 
15 okt - 23 okt Herfstvakantie 
26 oktober Jaarvergadering 
9 november Informatieavond voor ouder/leerlingen gr. 7-8 Zuyderzee Lyceum 
11 november Sint Maarten 
14-18 nov. Deze week 10-minutengesprekken 
15 november Voorlichtingsavond voor ouders/leerlingen gr. 8 Aeres VMBO 
15 november Voorlichtingsavond voor ouders/leerlingen gr. 8 Emelwerda College 
21 november Voorlichtingsavond voor ouders/leerlingen gr. 8 Bonifatius Mavo 
22 november Voorlichtingsavond voor ouders/leerlingen gr. 8 X-tuur 
23 november Voorlichtingsavond voor ouders/leerlingen gr. 8 Vakcollege 
28 november Voorlichtingsavond voor ouders/leerlingen gr. 8 Berechja College Urk 
5 december Sinterklaas 
21 december Kerstviering 
23 december De vakantie start om 12.00 uur 
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24 dec – 8 jan 2023 Kerstvakantie 
14 februari Inloopavond Emelwerda College 
16 februari Inloopavond Aeres VMBO 
24 februari Rapporten mee 
25 febr – 5 mrt Voorjaarsvakantie 
8 maart  Inloopavond Vakcollege 
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 
 
   


