
 

 

Nagele, 14 oktober 2022 

 

ALGEMEEN 

Medezeggenschapraad SWS de Kring 

Beste ouders, 

 

Hierbij een bericht vanuit de medezeggenschapsraad (MR). We willen graag onder de aandacht 

brengen wat de MR doet en wie er momenteel deel vanuit maken.  

 

Via de MR zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. De leden kunnen meepraten 

over verschillende onderwerpen. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of 

instemming vragen aan de MR, voordat een besluit genomen kan worden. De leden van de MR 

worden gekozen door ouders (oudergeleding) of personeel (personeelsgeleding) van de school. De 

MR vertegenwoordigt daarmee hun eigen achterban. Wilt u (inhoudelijk) meer weten over de MR, 

dan kunt u op de volgende sites goed terecht 

https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/medezeggenschap/het-werk-van-de-mr/rol-van-de-

medezeggenschapsraad/  

https://www.poraad.nl/goed-bestuur/bestuurlijke-dialoog/medezeggenschap 

 

De huidige MR van SWS de Kring bestaat uit vier leden, twee leerkrachten en twee ouders. De 

leerkrachten zijn Sonja B. (groep 8) en Martine V. (groep 3). De ouders zijn Melissa S. en Corine de 

V. . Als MR vergaderen we meestal zes keer per schooljaar, waarbij bij het eerste gedeelte van de 

vergadering de directie ook aanwezig is. Deze vergaderingen zijn openbaar. De data vindt u op de 

website van SWS de Kring, mocht u deze een keer willen bijwonen.  

 

De ouders die in de MR zitten stellen zich nog even voor: 

Ik ben Melissa S., getrouwd met Robin S.. Samen hebben wij een zoon Andre die in groep 2 zit. En 

een dochter Doutsen die in december naar groep 1 gaat. Sinds vorig schooljaar zit ik in de MR, het 

leek mij goed om op deze manier betrokken te zijn bij de school.  

 

Ik ben Corine de V., getrouwd met Marco. We hebben drie kinderen, Elsa (14 jaar), Jesper (12 jaar) 

en Bram (10 jaar). Bram zit in groep 7.  Ik heb het voorzitterschap van de MR pas overgenomen van 

Jose H. en mag al een aantal jaren mee draaien in de MR. En vind het leuk om via de MR mee te 

https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/medezeggenschap/het-werk-van-de-mr/rol-van-de-medezeggenschapsraad/
https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/medezeggenschap/het-werk-van-de-mr/rol-van-de-medezeggenschapsraad/
https://www.poraad.nl/goed-bestuur/bestuurlijke-dialoog/medezeggenschap


 

 

denken en luisteren aangaande de verschillende onderwerpen.  

 

Mocht u vragen hebben of nog meer willen weten over de MR, spreek ons dan gerust eens aan of 

neem contact op. Onze foto en gegevens zijn terug te vinden op de website van school. Via kopje 

‘ouders’ in hoofdmenu, klikt u  op ‘communicatie’ en vervolgens op ‘Medezeggenschapsraad (MR)’. 

 

Vriendelijke groet, 

De MR 

__________________________________________________ 

 

ONDERWIJS 

Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek is nog niet helemaal voorbij, maar toch hebben we vandaag de afsluiting. De 

kinderen hebben heerlijk gelezen, voorgelezen, gespeeld, onderzocht en ervaren. In alle klassen is 

het thema Gi-Ga-Groen ruimschoots aan de orde geweest. Zoals gezegd sluiten we de 

Kinderboekenweek vandaag op school af. Naast het feit dat er een heuse kinderboekenschrijver in 

groep 7-8 komt is er vanochtend ook een boekenmarkt. Elk kind mag enkele boeken uitkiezen om 

aan de eigen boekenvoorraad toe te voegen. De boeken mogen dus thuis blijven en ze hoeven niet 

meer ingeleverd te worden. We hopen dat de boeken thuis veel gelezen worden! 

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. 

 

De dieren van het Waterloopbos 

Op maandag 17 oktober staat er een leuke voorstelling voor kinderen van 4 t/m 10 jaar op het 

programma van FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder. SpiegelBeesten en Cootje Theater voeren 

dan ‘De dieren van het Waterloopwoud’ op. Om 15.00 uur gaat de voorstelling van start in de 

bibliotheek in Emmeloord. Gratis kaartjes voor deze voorstelling zijn te krijgen aan de balie of via 

www.flevomeerbibliotheek.nl. 

 

De dieren van het Waterloopwoud 

Het prachtige Waterloopwoud heeft een nieuwe bewoner, het is Coco, de eekhoorn. Ze komt uit de 

grote stad en is zo blij met haar huisje te midden van de varens. Maar dan wordt er een brief 



 

 

bezorgd door Guus de Gier. Het is een brief van Meneer Vos. Hij is de eigenaar van de bosheuvel en 

heeft het hele bos opgekocht.  Hij wil er een pretpark aanleggen zodat hij veel geld kan verdienen. 

Hij dwingt de dieren een brief te ondertekenen zodat ze het bos gaan verlaten. Maar dan verzint 

Coco een plan, samen met de dieren van het Waterloopwoud. Zal het ze lukken om Meneer Vos van 

gedachten te laten veranderen? 

 

Data: maandag 17 oktober 

Tijd: 15.00 - 16.00 uur 

Locatie: FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder, Emmeloord 

Kaartjes: www.flevomeerbibliotheek.nl of aan de balie in de bibliotheek 

                                           __________________________________________________ 

 

HERSTEL JUF EDITH 

Juf Edith is gelukkig weer volledig aan het werk, maar nog steeds heeft zij af en toe last van haar 

voet. Daarom is juf Simone vanaf het begin van het schooljaar steeds bij haar in de klas, zodat 

Simone Edith kan ondersteunen.  

Na de vakantie zal Simone meer ingezet worden op een andere school in onze stichting. Zij zal dan 

alleen nog maar op donderdag en vrijdag bij ons op school zijn. Dat kan ook, omdat Edith in haar 

herstel vorderingen maakt. Zelfs zoveel, dat Simone op bepaalde tijden in andere klassen ingezet 

kan worden ter ondersteuning van de kinderen. Zij zal m.n. enkele kinderen uit groep 3-4 extra 

uitleg geven als dat nodig is.  

 

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 Jaarvergadering van 26 oktober wordt 

uitgesteld naar een latere datum in november. 

 

Schooljaar 2022-2023 

http://www.flevomeerbibliotheek.nl/


 

 

14 oktober Kinderboekenschrijver in de klas groep 7-8: Steven van den Berg 

14 oktober Afsluiting kinderboekenweek 

15 okt - 23 okt Herfstvakantie 

26 oktober Jaarvergadering 

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 

 


