
 

 

Nagele, 18 november 2022 

 

ALGEMEEN 

Ouderbijdrage 

U heeft enige tijd geleden een factuur via uw kind thuis gekregen van de A.C. voor  de 

ouderbijdrage en de bijdrage aan het kamp/schoolreisjes. Op die factuur stond dat het fijn is als u 

deze factuur betaalt, maar dat het op vrijwillige basis is. Inmiddels hebben heel veel ouders betaald, 

hier zijn we heel blij mee.  

 

Deze vrijwilligheid geeft ons een mooie gelegenheid om nog eens duidelijk te maken wat de A.C. 

met de binnengekomen gelden allemaal doet. Van de ouderbijdrage kan zij een mooi 

Sinterklaasfeest op school organiseren waarbij alle kinderen een cadeautje krijgen. Ook mogen de 

kinderen allemaal vooraf aan het Sinterklaasfeest hun schoen zetten. Net als het Sinterklaasfeest 

kunnen veel andere activiteiten worden bekostigd van de ouderbijdrage; het Kerstfeest, Carnaval of 

talentenjacht, slotviering, musical groep 8. Op de ouderavond van 23 november legt de 

penningmeester precies uit wat er allemaal met het geld is gebeurd.  

 

Ook de bijdrage aan het kamp/schoolreisje is vrijwillig. Van een ouder kreeg ik de vraag: “hoe kan 

het dat een kleuterreisje van nauwelijks een dag even duur is als een kamp van drie dagen? Voor dit 

kleuterreisje wordt E 30,- gevraagd en voor het kamp ook!” 

Het antwoord is dat het inderdaad niet even duur is. Een kleuterreisje kost veel minder dan E 30,- 

en een kamp van drie dagen op Ameland kost veel meer dan E 30,-. We volgen al jaren een 

spaarsysteem. Elk kind spaart in de lagere klassen voor de duurdere kampen die zij mogen beleven 

als zij in de hogere klassen zitten. Op deze manier kunnen we de facturen voor veel mensen nog 

redelijk betaalbaar houden.  

 

Zoals gezegd wordt uw kind nooit buitengesloten van activiteiten als u niet betaalt. Toch zou ik u 

willen vragen om, als u kunt, de factuur die u gekregen heeft wel te betalen. Namens de kinderen 

wil ik u heel hartelijk bedanken! Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag! 

 

Inloopspreekuur verpleegkundige 

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 lopend 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 30 november  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. (k.jippes@aves.nl) 

__________________________________________________ 

 

ONDERWIJS 

Bewegend leren 

Dit schooljaar zijn we begonnen met 

de cursus Bewegend leren. 

Wetenschappelijk is vast komen te 

staan dat we te weinig bewegen en 

we onze dagen vooral zittend 

doorbrengen. Dit is niet alleen erg 

ongezond, maar het weinig bewegen 

heeft ook negatieve gevolgen voor 

de ontwikkeling van de hersenen van 

het kind. Wij willen hier graag enige 

verandering in brengen. Dit doen we 

door beween en leren te combineren. Aangetoond is dat mensen beter leren wanneer ze bewegen. 

De hersenactiviteit neemt toe en daardoor de concentratie. 

 

 

 



 

 

Op woensdagavond 23 november komt mevr. Hanneke  S (onze cursusleidster) ons alles vertellen 

over het bewegend leren en de voordelen daarvan. We hopen op een grote opkomst van u allen.  

 

We starten om 20.00 uur!  

                                          __________________________________________________ 

 

ZIEKE LEERLINGEN EN LEERKRACHTEN 

Corona is helaas nog niet weg. We merken dat ook in onze school goed. Er zijn veel zieke kinderen 

door griep of corona. Als een klasgenoot corona heeft krijgen de andere kinderen van die groep een 

zelftest mee. Deze kan dan gebruikt worden op de vijfde dag. De leerkracht zal via Parro aangeven 

op welke dag de test gebruikt kan worden. Van de leerkrachten is op dit moment alleen juf Simone 

nog thuis i.v.m. corona. We verwachten dat zij volgende week weer op school is. 

 

De ouders van de leerlingen uit groep 4 hebben al gehoord dat juf Daniëlle D ziek is. Zij is 

oververmoeid en zal de komende periode rust nemen. Het is heel fijn dat juf Aly de werkdagen van 

juf Daniëlle over wil nemen. 

 

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.  

 

Schooljaar 2022-2023 

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 

23 november Algemene jaarvergadering 

28 november Voorlichtingsavond voor ouders/leerlingen gr. 8 Berechja College Urk 

30 november Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige 



 

 

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 

 


