
 

 

 
Nagele, 30 september 2022 

 

 

ALGEMEEN 

Dank u wel! 

Beste ouders, lieve collega’s, 

Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor de lieve appjes, mails, Parro-berichten, de warme 

woorden en de prachtige kaarten die ik mocht ontvangen na het overlijden van mijn moeder. Het 

heeft ons erg gesterkt. 

Gisteren hebben we afscheid van Ma genomen en hebben we God gedankt voor haar leven en voor 

de betekenis die zij in ons leven heeft gehad. Als familie hebben we een goede week gehad, vol 

herinneringen die ons voor altijd aan haar en elkaar verbinden. 

Nogmaals dank aan u allen. 

__________________________________________________ 

 

ONDERWIJS 

Kinderboekenweek 

Op 5 t/m 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar Gi-Ga-Groen! 

Op woensdagmiddag 5 oktober vanaf 14.00 uur is het feest in de bibliotheek. Binnen en buiten zijn 

er verschillende activiteiten. Kom dus naar de bibliotheek en geniet van de Gi-Ga-Groene 

activiteiten. 

                                           __________________________________________________ 

 

EVEN VOORSTELLEN 

Beste ouders/ verzorgers van de kinderen van de SWS de Kring! 

Afgelopen schooljaar heb ik al op de SWS de Kring stage mogen lopen bij, toen, groep 5 van juf 

Patricia en juf Gonnie. Hier heb ik veel geleerd en veel ervaring op gedaan voor mijn opleiding als 

Onderwijsassistent. 

Nu mag ik voor mijn laatste jaar van mijn opleiding, nog een jaar op SWS de Kring stagelopen. Dit 

schooljaar help ik bij groep 4 van Juf Daniëlle D en juf Marloes op de maandagen en de dinsdagen. 

Na de kerstvakantie ben ik er ook nog op de vrijdagen bij. Ik hoop dat ik weer veel mag leren en veel 

ervaringen mag op doen dit schooljaar, maar dat gaat wel goed komen denk ik. 



 

 

Ik zal mij nog even kort voorstellen voor de ouders en verzorgers van de nieuwe leerlingen van de 

SWS de Kring. Ik ben Niels, ik ben 25 jaar en ben geboren en getogen in Emmeloord. Mijn grootste 

hobby is sporten, bezig zijn met sport en lesgeven in sport. Ik ben regelmatig te vinden bij de 

tennisvereniging in Steenwijk. Niet alleen om zelf een balletje te slaan, maar ook om tennisles te 

geven en de jeugdcommissie te helpen met het organiseren van tennisactiviteiten voor de 

jeugdleden. 

Mocht u een vraag hebben aan mij of als u gewoon een keer wilt praten. Stap gerust op mij af als u 

uw kind komt brengen naar school of ophalen van school.  

Met vriendelijke groet, 

Niels 

 

 

Bijlage:  -  

 

__________________________________________________ 

 

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. De informatieavond van het Zuyderzee 

College is verplaatst van 9 november naar 10 november. 

 

Schooljaar 2022-2023 

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 ouders/leerlingen gr. 7-8 Zuyderzee Lyceum 

10 november Informatieavond voor ouders/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 

24 dec – 8 jan 2023 Kerstvakantie 

18 januari Open dag Pieter Zandt College Urk 

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 

 


