
 

Nagele, 15 december 2022 

 

ALGEMEEN 

Kerstfeest 21 december 

U heeft allen de uitnodiging voor het Kerstfeest ontvangen. Wilt u niet vergeten om op te geven 

met hoeveel mensen u komt? De Kerstcommissie kan dan gericht gaan inkopen. 

We hopen alle kinderen en hun ouders te mogen verwelkomen.  

 

Sinterklaas 

Het lijkt al weer lang geleden dat Sinterklaas bij ons op visite is geweest. Wat was het gezellig! De 

kinderen, Sinterklaas, de Pieten en alle leerkrachten hebben heel erg genoten.  

Bedankt Sinterklaascommissie! 

__________________________________________________ 

 

AFWEZIGHEID JUF DANIËLLE 

Juf Daniëlle (groep 4) is na de Kerstvakantie helaas nog niet beter. Wel begint zij volgende week aan 

haar re-integratietraject. Wanneer zij weer voor de klas kan staan is lastig te zeggen. 

Op dit moment vervangt juf Aly haar. Helaas zal juf Aly na de Kerstvakantie naar de CBS ’t Lichtschip 

gaan. De volgende week is zij dus voor het laatst bij ons. We vinden het heel jammer dat zij gaat, 

maar voor haar zijn we blij dat zij een baan heeft waar zij naar uit kijkt. 

 

Ongetwijfeld weet u van het leerkrachtentekort. Dat is ook bij ons merkbaar. We kunnen vaak een 

beroep doen op de invalpool van onze stichting, maar op dit moment zijn er geen invallers meer die 

voor langere tijd een klas over kunnen nemen. We weten allemaal dat voortdurend nieuwe 

leerkrachten niet goed is voor leerlingen.  

Daarom zijn we blij dat we een oplossing hebben gevonden waar we blij van worden: 

- Juf Reinou heeft aangegeven wel een dag mee te willen werken. Juf Reinou gaat op maandag en 

dinsdag groep 4 begeleiden. Op woensdag, donderdag en vrijdag is juf Marloes is groep 4. 

- Als juf Reinou op maandag in groep 4 is, kan zij geen ondersteuning meer geven aan kinderen 

uit de onderbouw. Het is heel fijn dat juf Marjon ook heeft aangeboden dat zij wel een dag extra 

wil werken. Zij zal op donderdag deze ondersteuning gaan geven aan de kinderen die dat nodig 

hebben. Groep 1-2 A heef dan op maandag, dinsdag, woensdag juf Marjon, terwijl juf Reinou op 

donderdag en vrijdag in die klas is. 



 

- We denken dat we de vervanging van juf Daniëlle goed geregeld hebben terwijl er toch weinig 

veranderd voor groep 1-2 A. Ik prijs mezelf gelukkig met een team dat steeds weer opnieuw in 

gezamenlijkheid de personeelstekorten op willen lossen. Samen gaat het ons lukken! 

 

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 december Kerstviering 17.30 uur 

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 

 


