
 

 

NIEUWS UIT DE KRING 4              

Apeldoorn, 22 november 2018 

 

Dit is de vierde editie van Nieuws uit De Kring van het schooljaar 2018-2019. Mochten er naar 

aanleiding van de nieuwsbrief vragen zijn, dan horen wij het graag. Het team van De Kring wenst u veel 

leesplezier. 

 

Sinterklaasfeest 
De Sint is alweer in het land. Hieronder leest u de belangrijkste informatie omtrent de Sint-periode.  
  
Sinterklaasjournaal  
We volgen vanaf maandag 12 november in de groepen 1 t/m 4 het Sinterklaasjournaal. Sint en zijn 
pieten hebben dit jaar een aantal leuke en leerzame opdrachten bedacht. Uw kind zal er vast thuis 
meer over vertellen.  
   
Schoen zetten   
Op dinsdag 27 november mogen de kinderen uit groep 1 t/m 4 hun schoen zetten. De kleuters 
gebruiken hiervoor een van de gymschoenen die ze op school hebben staan. De kinderen uit groep 3 
en 4 mogen een extra schoen van thuis meenemen. De bovenbouw zet geen schoen, maar zal niet 
worden vergeten.   
    
Sint bezoekt De Kring   
Op woensdag 5 december komt Sint met zijn pieten een bezoek brengen aan 
onze school. De kinderen mogen die dag verkleed op school komen (als 
Sinterklaas of Piet) als ze dat leuk vinden. Om 8.25 uur gaan alle kinderen eerst 
naar hun eigen klas en mogen hun jas aan laten. Even later komen ze met de 
leerkracht naar buiten.   
    
U bent welkom om de aankomst van Sint bij te wonen. Alle kinderen zullen op 
het grasveld verzamelen om zo de Sint te zien aankomen. De kinderen staan 
in een halve maan, u kunt achter de leerlingen van groep 8 of op het pad 
langs het grasveld staan.  De verwachting is dat de intocht tot ongeveer 9.00 
uur duurt en daarna zal het feest in de school verder gaan.   
    
Eten en drinken op 5 december   
U kunt uw kind op 5 december het eten en drinken naar school meegeven 
wat u gewend bent. Alle kinderen zullen op 5 december ook wat 
pepernoten krijgen en een Sint-traktatie.   
   
Sint in de bovenbouw  
De groepen 5 t/m 8 maken surprises voor elkaar, omdat de Sint het zo druk heeft. Op vrijdag 16 
november zijn er in elke groep lootjes getrokken. Op dat lootje staat de naam van het kind en een 
(realistisch) verlanglijstje.  
 
 



 

Elk kind maakt een surprise van kosteloos materiaal, maakt een (origineel) gedicht en koopt voor 4 
euro cadeautjes voor de ander. Op dinsdag 4 december worden de surprises ingeleverd op school, 
zodat we ze kunnen tellen om eventuele drama's te voorkomen. Tijdens de Sint-viering op woensdag 5 
december laten wij ons verrassen door de surprises en prachtige gedichten..  
   
 Wij kijken uit naar het grote feest,   
    
Met vriendelijke groet,   
Sint commissie PCBO De Kring   

 

Verhalen uit de Kring 
Na het Sinterklaasfeest starten we met de verhalen rondom Kerst. Dit schooljaar vieren de kinderen 
Kerst in hun eigen klas met hun eigen leerkrachten. Dit gebeurt op donderdagavond 20 december 
2018. Voor ouders wordt er op het plein bij school een “gezellig samenzijn” georganiseerd. Meer 
informatie over de Kerstviering ontvangt u na 5 december. Waar we u al wel graag over infomeren is 
de goede-doelen-actie die we in de maand december organiseren. Deze informatie vindt u hieronder. 

 
Spaaractie Kerst 
Ieder schooljaar sparen we 3x voor een goed 
doel. Dit jaar gaan we in de kerstperiode de 
Voedselbank Apeldoorn steunen. Dit keer 
vragen we niet om geld, maar willen we 
voedselproducten inzamelen. In de advent-
periode (de 4 weken voor Kerst) zamelen we 
iedere week een ander product in. Tijdens de 
Kerstviering zullen we de producten 
overhandigen aan de Voedselbank. In 
overleg met de Voedselbank zijn we tot het 
volgende lijstje gekomen: 
 

 In de week van 3 - 7 december sparen we houdbare melk 

 In de week van 10 - 14 december sparen we jam 

 In de week van 17 - 20 december sparen we (Senseo) koffiepads  
 
In de laatste week vragen we u ook een extraatje in de vorm van vers fruit of een snoepje te doneren. 
Juist voor de kinderen die gebruik maken van de Voedselbank maakt dit de kerstdagen een beetje 
extra feestelijk. 
 
Aan het einde van volgende week zal in iedere groep kort vertelt worden over deze spaaractie, zodat 
de kinderen hier enthousiast voor gemaakt worden. De producten kunt u doneren in de kratten die bij 
de hoofdingang te vinden zijn. We hopen een flinke stapel kratten te kunnen vullen en daarmee veel 
gezinnen die gebruik maken van de voedselbank een fijne kerst te bieden. Helpen jullie mee? 

 

 

 

 

 



 

Muziek op De Kring 

Afgelopen weken hebben de groepen 6, 7, 7/8 

en 8 al bezoek gehad van een muziekdocent. 

Meester Edwin speelt zelf saxofoon en verzorgt 

de komende maanden een aantal muziek-

gastlessen in de groepen 5 t/m 8. Morgen zijn 

de groepen 5 en 5/6 aan de beurt. Zo krijgt de 

hele bovenbouw één keer in de drie weken een 

muziekles van meester Edwin. In de weken dat 

meester Edwin er niet is, geven de leerkrachten 

zelf een muziekles vanuit onze nieuwe digitale 

methode “Eigenwijs”. Zo geven we als school 

nog meer vorm aan onze ambitie om kinderen 

“breed” te ontwikkelen.  

 

Ouderhulp 

Wat hebben veel ouders de ouder-hulp-brief ingeleverd op school. Mooi om te zien dat we als school 

op zoveel hulp mogen rekenen. Mocht u het formulier nog niet hebben ingeleverd dan vragen we dit 

alsnog te doen. In de bijlage vindt u voor de zekerheid nog een exemplaar. Deze week hebben alle 

ouders die zich hebben opgegeven om te helpen een bericht ontvangen vanuit school, zodat u weet 

dat we uw aanbod voor hulp hebben gezien en misschien ook wel direct willen gebruiken.  

 

In oktober is de eerste schoonmaakavond sinds jaren weer georganiseerd. Wat mooi om te zien dat 15 

ouders de handen anderhalf uur uit de mouwen hebben gestoken en de hele benedenverdieping 

schoon hebben gemaakt. Dank daarvoor! Op dinsdag 29 januari 2019 staat de volgende avond 

gepland. Hier hebben zich via de ouder-hulp-brief al 20 ouders voor opgegeven, dus dat belooft wat. 
 
Parro 

Het overstappen van DigiDUIF naar Parro is in volle gang. U heeft 

hierover in het begin van de week een mail ontvangen. We kunnen zien 

dat het aantal aangemelde accounts door ouders in alle groepen al flink 

groeit, fijn! We hopen vanaf maandag 3 december Parro ook echt te 

gaan gebruiken.  

 

Aanstaande dinsdag 27 november staat er een koffie-ochtend gepland. 

Van 8.30 tot ongeveer 9.15 uur kunt u terecht voor vragen over Parro 

en kan Ronald Brons, onze ICT-er u helpen bij problemen met uw 

account. Ronald is ook te bereiken via: rbrons@pcboapeldoorn.nl.  

 

Volgende week ontvangt u vanuit school een apart bericht met de “spelregels” rondom Parro (nog via 

DigiDUIF). Hierin staan de voornaamste afspraken zoals we willen dat Parro gebruikt wordt bij ons op 

school.  
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Vertrouwenspersonen/veiligheidscoördinatoren 

Onze school kent twee vertrouwenspersonen. Dit zijn Joke Beekman (leerkracht) en Astrid Wolven 

(ouder). Zij zijn aanspreekbaar voor kinderen, ouders en personeel.  

 

Waarom? 

Naast dat het wettelijk verplicht is om met vertrouwenspersonen te werken willen we als school ook 

een signaal afgeven dat we de sociale veiligheid serieus nemen. Hierdoor kunnen we in een vroeg 

stadium grensoverschrijdend gedrag signaleren, zoals: pesten, discrimineren, ongewenste intimiteiten, 

agressie of geweld. Ons doel is om hier preventief en adequaat op te reageren. Een veilige school 

draagt bij aan een positief klimaat waarin leren en werken plezierig is. Ook problemen in de 

thuissituatie kunnen aanleiding zijn om een beroep te doen op ons als vertrouwenspersoon.  Alle 

kinderen, ouders, leerkrachten en overige betrokkenen vanaf groep 1 kunnen hun zorgen of 

problemen met ons delen.  

 

Wie zijn onze vertrouwenspersonen? 
 Astrid Wolven, moeder Jesse (7/8), werkzaam als Kinder- en Jeugdcoach 

 Joke Beekman, leerkracht van groep 1 /2 

Organisatie? 

Als een persoon, leerling, leerkracht of ouder contact met ons opneemt vindt zo snel mogelijk een 

eerste gesprek plaats. In dit gesprek wordt het probleem geïnventariseerd. ‘Waar heb je last van, wat 

ging vooraf, wat heb je zelf al ondernomen, wat was het effect hiervan, wat zou je graag willen?’. Je 

houdt zelf de regie in handen en de informatie die gedeeld wordt is vertrouwelijk. Deze wordt met 

niemand gedeeld zonder medeweten van de betrokkene(n).   

 

We willen de mogelijkheid om contact met ons op te nemen voor zowel ouders, als ook voor de 

kinderen, zo laagdrempelig mogelijk houden. U kunt ons altijd aanspreken op school, maar u mag ons 

ook bellen of mailen: 

Astrid Wolven: 06-22006011 of astrid@kidspassie.nl 

Joke Beekman: 055-5334146 of jbeekman@pcboapeldoorn.nl 

 

De kinderen (in groep 4) worden door middel van een brief en een korte presentatie in de klas 

geïnformeerd over onze rol als vertrouwenspersoon en over de mogelijkheid wanneer en hoe zij een 

beroep op ons kunnen doen.  

 

Wij willen benadrukken dat kinderen in eerste instantie bij hun eigen ouders, 

opa en oma, vriendjes, hun eigen juf of meester hun verhaal kunnen doen. 

Als dit voor hen problemen oplevert mogen ze contact met ons opnemen. 

Hiervoor staat er in iedere klas  een brievenbusje waarin de kinderen 

onopvallend een briefje voor ons kunnen achterlaten. Ook beneden bij de 

entree hangt een groene brievenbus, deze biedt zowel voor ouders en 

kinderen de mogelijkheid om (onopvallend) een berichtje voor ons achter te 

laten. Deze brievenbussen worden iedere week door ons geleegd waarna wij 

zo snel mogelijk actie ondernemen. 
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Welkom 
Wij heten de onderstaande leerlingen welkom op De Kring: 

 Miraç 

 Juliën 

 Chris 

 

Voor jullie start een nieuwe periode in jullie leven, de basisschooltijd. Geniet, 

speel, leer en leef. Wij wensen jullie een mooie tijd toe op De Kring. 

 

Agenda 
Maandag 26-11-2018 t/m 
Donderdag 29-11-2018  Gespreksweek 
Dinsdag  27-11-2018  Groep 1 t/m 4 schoen zetten 
     8.30 uur koffie-ochtend Parro 
Woensdag 05-12-2018  Intocht Sinterklaas op De Kring 
Donderdag  20-12-2018  ‘s avonds Kerstfeest op De Kring 
Vrijdag   21-12-2018  Groep 1 t/m 4 vrij 
 
Met vriendelijke groet namens het team van De Kring, 

 

Kees Kievit 

 
Onjuistheden in de uitgedeelde kalender : 

 In de kalender staat dat de leerlingen op 27, 28 en 29 mei vrij zijn i.v.m. een studiedag. Dit klopt niet. Dit zijn voor alle kinderen gewoon 
lesdagen! Excuus voor het ongemak. 

 Halloween en St. Maarten staan vermeld op de schoolkalender, dit is slechts ter kennisgeving hier doen we als school niks mee.  
 
Verder zijn inmiddels ook de data voor het schoolreisje en de Kringlounge gepland: 

 Het schoolreisje voor groep 1 t/m 6 is op vrijdag 24 mei 2019. 

 De Kringlounge is op donderdag 27 juni 2019 van 17.00 uur tot 19.00 uur. 

 
 

 


