
 

 

Nagele, 22 februari 2023 

 

ALGEMEEN 

 

Beste ouders, 

U heeft ongetwijfeld gemerkt dat de nieuwsbrief minder uitkomt de laatste tijd. Dat komt 

omdat u steeds geïnformeerd wordt via Parro. We hebben gemerkt dat Parro veel beter 

gelezen wordt dan de nieuwsbrief, mede door de korte stukjes. 

 

Toch zal er nog een enkele keer een nieuwsbrief uitkomen, m.n. als daar nieuws in staat 

voor alle ouders van onze school. Daarom ook deze nieuwsbrief, waarin u leest over de m.r. 

en de jeugdverpleegkundige. 

 

__________________________________________________ 

 

Beste ouders van SWS De Kring, 

Mijn naam is Lisa Taberima en ik ben als jeugdverpleegkundige vanuit de GGD betrokken bij 
SWS De Kring. 
Dit betekent dat ik regelmatig met Kirsten Jippes (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. 
 

Donderdagochtend 9 maart van 9.00 - 10.30  uur 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) 

 

__________________________________________________ 

 



 

 

Beste ouders,  

Als MR willen we ouders van leerlingen meer op de hoogte houden van wat er aan de orde 

komt binnen de MR vergaderingen. Dit zullen wij, na elke vergadering, doen door een 

bericht in de nieuwsbrief te schrijven.  

Donderdag 9 februari hebben wij vergadering op school gehad. We zijn gestart met de vraag 

hoe wij de MR meer basis en structuur kunnen geven nu alle zaken rondom fusie en corona 

meer naar de achtergrond zijn gegaan. Daarna sloot de directie aan en hebben we 

gesproken over het schoolplan, taalbeleid nieuwkomers, de vlootschouw, het beleid rond 

leesbevordering en het ICT-beleidsplan. Het schoolplan is een plan dat geschreven wordt 

voor vier jaar en hierin wordt beschreven wat de visie en doelen zijn van de school, voor de 

betreffende periode. Dit plan moet uiteindelijk worden goedgekeurd door de MR.  

 

Onze volgende vergadering is op donderdag 23 maart. Heeft u vragen of wilt u één van de 

MR leden eens spreken? Neem gerust contact op!  

 

Vriendelijke groet, MR de Kring  

Leerkrachtgeleding: Sonja en Martine  

Oudergeleding: Melissa en Corine 

mr.swsdekring@aves.nl  

Vergaderdatums: 23 maart, 25 mei, 29 juni 

 

__________________________________________________ 

BELANGRIJKE DATUMS  

De activiteiten die hieronder genoemd worden kunnen doorgaan als de geldende 

coronaregels dat toelaten. Mogelijk gaan ze dan in aangepaste vorm door.  

 

Schooljaar 2022-2023 

23 februari Rapporten mee 

24 februari Talentenshow 

25 febr – 5 mrt Voorjaarsvakantie 

8 maart  Inloopavond Vakcollege 

23 maart MR vergadering 

27 maart Theoretisch verkeersexamen 
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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 

25 mei MR vergadering 

29 mei 2e Pinksterdag. De kinderen zijn vrij 

6 juni Schoolfotograaf 

27 juni Studiedag team (De kinderen zijn vrij) 

14 juni Rapport mee 

29 juni MR vergadering 

22 juli – 3 sept Zomervakantie Basisonderwijs 

 


