
 

 

 
Nagele, 16 september 2022 

 

 

ALGEMEEN 
Rectificatie 
Vorige week heeft u een factuur meegekregen voor de ouderbijdrage en het kamp/schoolreisje. In 
deze factuur stond niet duidelijk genoeg omschreven dat zowel de ouderbijdrage als de kosten voor 
het kamp/schoolreisje vrijwillig zijn. U zult daarom binnenkort een nieuwe factuur krijgen waarop 
dat wel vermeld staat.  
U zult begrijpen dat we het zeer op prijs stellen als u er voor kiest de factuur wel te betalen. Zo 
kunnen we fijne activiteiten voor de kinderen blijven organiseren. 
 
Informatieavond 19 september 
A.s. maandag 19 september hebben we een informatieavond. Tijdens deze avond vertelt de 
leerkracht van uw kind(eren) wat er allemaal in dit schooljaar staat te gebeuren. Welke leerstof 
wordt er behandeld en wat zijn specifieke aandachtspunten in het jaar?  
U ontmoet op deze avond ook de ouders van de klasgenoten van uw kind(eren). De avond is niet 
bedoeld om over individuele kinderen te praten, daarvoor kunt u op andere momenten bij de 
leerkracht terecht. 
We hopen dat u allen komt! 
We hebben de volgende tijdsindeling gemaakt: 
19.00 – 19.30 uur: groep 7 en groep 8 
19.30 – 20.00 uur: groep 1-2 A en groep 5-6 
20.00 – 20.30 uur: groep 1-2 B, groep 3 en groep 4 
 
Inloopspreekuur schoolverpleegkundige 
Beste ouders van SWS De Kring, 
Mijn naam is Lisa T. en ik ben als jeugdverpleegkundige vanuit de GGD betrokken bij SWS De Kring. 
Dit betekent dat ik regelmatig met Kirsten J. (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. 



 

 

 
Woensdagmiddag 28 september van 13.30 tot 15.00 staat er weer een inloopspreekuur met de 
jeugdverpleegkundige gepland. Heeft u vragen? Komt gerust even binnenlopen.In verband met de 
tijdsplanning is het handig om te weten hoeveel ouders we kunnen verwachten. Opgeven voor het 
spreekuur kan bij juf Kirsten.  

 
ONDERWIJS 
Kanjertraining 
We vinden het op school belangrijk om in een goede sfeer met elkaar om te gaan en met elkaar te 
leren en te werken. We gebruiken de Kanjertraining hierbij om door allerlei oefeningen en verhalen 
met de kinderen hier mee bezig te zijn. De afgelopen drie weken hadden we de startweken, ook wel 
gouden weken genoemd. We hebben extra aandacht besteed aan de sfeer in de groep, de 
afspraken met de klas te maken en hebben activiteiten gedaan om elkaar beter te leren kennen. 
Komende week starten we met de lessen van de Kanjertraining. Tijdens de informatieavond zult u 
hier ook vast wat over horen.  
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van onze school www.swsdekring.nl. Onder het 
kopje School ziet u Kanjertraining staan. (Kanjertraining – SWS De Kring) Hier vindt u o.a. in het 
Sociale Veiligheids Protocol van onze school wat de uitgangspunten zijn van de Kanjertraining en 
hoe wij dit inzetten op school. U vindt er ook de link naar de site van de kanjertraining. 
 
Week tegen het pesten 
Dit jaar is de landelijke week tegen pesten in de week van 26-30 september. Natuurlijk besteden 
door de Kanjertraining het hele schooljaar aandacht aan de sfeer in de klas en het omgaan met 
elkaar, maar we hebben gekozen om dit jaar ook aandacht te besteden aan het thema van de week 
tegen pesten.  
De slogan van de Week Tegen Pesten 2022 is ‘Grapje! Moet toch kunnen?!’  
Grapjes zijn heel leuk en zorgen voor gezelligheid en verbinding. Maar grapjes hebben ook een 
andere kant en kunnen kwetsend zijn. Hoe ga je daarmee om en zorg je samen voor een goede 
sfeer? Daar gaat de Week Tegen Pesten 2022 over. 
 
Week van de sport 
Vandaag start de week van de sport. Deze duurt tot/met 25 september. Ook in onze school is veel 
aandacht voor bewegend leren en voor sport. 
Dat sport je fitter maakt is duidelijk. Maar sport zorgt ook voor zelfvertrouwen, verbinding en het 
maakt je socialer. Sport verbroedert en kan zorgen voor nieuwe vriendschappen. Ook bij ons op 
school is er deze week extra aandacht voor sport. Zo zal Céline van G. (voormalig turnster) een 
workshop geven aan de groep 5 t/m 8 en zullen tennis clinic worden georganiseerd voor de groepen 
3 t/m 8.  

http://www.swsdekring.nl/
https://www.swsdekring.nl/kanjertraining/


 

 

 
NIEUWE JUFFROUW 

 
 
Ik wil me graag even aan jullie voorstellen.  
Mijn naam is Miranda B. . Ik woon in Emmeloord met mijn man, twee 
kinderen, een hond, vier konijnen, mieren en vissen.  
De afgelopen jaren heb ik voor Aves op diverse scholen gewerkt en dit jaar 
ben ik op De Kring werkzaam. Ik ondersteun bij de groepen 5 en 6 en 
verder werk ik individueel of in groepjes met de leerlingen samen. Ik heb er 
erg veel zin in en kijk er naar uit om de leerlingen beter te leren kennen en 
samen nieuwe uitdagingen aan te gaan.  
In mijn vrije tijd geef ik paardrijles en ben ik graag in de natuur of op het 
water te vinden. Als jullie meer willen weten loop gerust even langs. Op 
maandag, dinsdag en donderdag ben ik op school aanwezig. 
 
 
 
Miranda 
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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 
19 september Workshop Céline van G. (groep 5-8) 
19 september Informatieavond  
20 september Start 8+ Emmeloord 
22 september Tennisclinic (groep 3-8) 
28 september Inloopspreekuur Jeugdverpleegkundige (13.30 – 15.00 uur) 
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 
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 

 


