
 

 

NIEUWS UIT DE KRING 5              

Apeldoorn, 18 december 2018 

 

Dit is de vijfde 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. 

 

Afscheid 

Dan is het moment daar dat ik begin met het schrijven van mijn laatste nieuwsbrief vanuit De Kring, 

voor u de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Wat heb ik afgelopen vrijdag genoten van het enthousiasme, 

de creativiteit en de muzikaliteit van uw kinderen. Ze hebben mij op een hele mooie wijze uitgezwaaid.  

 

Zestien jaar heb ik met enorm veel plezier gewerkt op De Kring. Ik ben begonnen als leerkracht en nu 

eindig ik mijn “Kringtijd” als directeur. Ik ben “opgegroeid” binnen deze school en heb hier het vak 

mogen leren. Wat ben ik u, de kinderen en het team dankbaar voor deze tijd. Ik heb me altijd gesteund 

gevoeld en voel mij hier meer dan goed op mijn plek.  

 

De nieuwsgierigheid naar een andere werkplek heeft het 

gewonnen van de wens om op deze vertrouwde en fijne school te 

blijven. Ondanks het plezier dat ik ervaar en ondanks de 

voldoening die ik voel door het mooie onderwijs dat we geven, is 

het goed om te gaan. Hierbij ga ik met een glimlach en maak ik 

plaats voor een ander. Hierbij wens ik Frank Arentsen, de nieuwe 

directeur, dan ook heel veel plezier op De Kring. 

 

Ik hoop u aanstaande donderdag te ontmoeten tijdens de 

kerstviering. Ik wens u en uw kinderen een hele fijne tijd toe. 

Geniet van de vakantie. Geniet van elkaar. Het gaat u allen goed. 

Bedankt voor alle mooie jaren.  

 

Met vriendelijk groet, 

 

Kees Kievit 

 

Mededelingen vanuit het team 

Afgelopen vrijdag hebben de kinderen al een beetje afscheid genomen van meester Kees. Elke groep 

heeft iets ingestudeerd en laten zien of horen. Ook Agnes, de vrouw van meester Kees was hierbij 

aanwezig. Inmiddels heeft u als mededeling in Parro kunnen lezen dat Frank Arentsen per 1 februari, 

als directeur, het team van De Kring komt versterken. Hoewel wij Kees Kievit als teamlid erg gaan 

missen kijken wij uit naar de komst van Frank Arentsen.  

 

Juf Annemiek is afgelopen week met zwangerschapsverlof gegaan. Wij wensen haar een goed verlof 

toe.  

 



 

Kerstviering De Kring 
Wij willen u en uw kind(eren) bij deze nogmaals graag uitnodigen voor de kerstviering op donderdag 
20 december vanaf 18.00 uur. Hieronder leest u hoe de kerstviering er dit jaar uitziet.  
 
Kerstviering voor de kinderen 
Dit jaar vieren de kinderen de kerstviering grotendeels in de klas:  
17.50 uur: Alle kinderen zijn van harte welkom en worden verwacht in hun eigen klas.  
18.00 uur: Start van de kerstviering in de klassen. Het kerstverhaal wordt verteld en er worden 
liederen gezongen.   
18.45 uur: Einde kerstviering in de klassen. Alle groepen verzamelen op het plein bij het podium voor 
de gezamenlijke afsluiting.  
 
Kerstviering voor de ouders 
Nadat alle kinderen naar de klassen zijn volgt er een (vrijblijvend) programma op het schoolplein voor 

u als ouder(s)/verzorger(s). Het samen zijn op deze avond staat 
centraal! Tijdens het samen zijn wordt er gezorgd voor iets te 
drinken en wat lekkers. U kunt luisteren haar hetzelfde 
kerstverhaal dat ook bij uw kind in de klas wordt verteld, zo kunt 
u er thuis met uw kind over napraten. Ook is er een creatieve 
activiteit waarbij u een mooie kerstwens kunt opschrijven. De 
BSO heeft een kraampje waar zij lekkers verkopen, zelfgemaakt 
door de kinderen van de BSO. De opbrengst hiervan gaat ook 

naar de voedselbank. Daarnaast is er in de teamkamer een stilteplek ingericht waar u een kaarsje voor 
een dierbare kunt branden.   
  
Gezamenlijke afsluiting 
Om 18.45 uur komen alle klassen weer naar buiten en start een gezamenlijke afsluiting op het plein. 
Na de gezamenlijk afsluiting gaan de kleuters en groep 3 en 3/4 naar hun eigen ingang. De andere 
groepen blijven bij de hoofdingang. U kunt uw kind bij de eigen ingang ophalen.   
  
Vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur is er gelegenheid om Kees de hand te schudden en na te praten.   
  
Wij zien u graag tijdens de kerstviering!  
  
Met vriendelijke groet namens de kerstcommissie,  
Marjon, Tamara en Sanne 

 
 
Vanuit 
 
 
Kerstwandeltocht 
Op kerstavond, maandag 24 december, is er een kerstwandeltocht vanaf De Drie Ranken, via Eglantier 
en Matenpark naar Don Bosco, tussen 17 en 20 uur. Dit is in plaats van de kerstavondvieringen in De 
Drie Ranken, vanwege de verbouwing. De kerk doet het samen met Don Bosco, Stimenz, bewoners uit 
de buurt en de winkeliersvereniging (zie ook de wijkkrant). Samen maken we er een mooie Kerst van! 
  



 

Meedoen? 
Kinderen vanaf 7 jaar kunnen meezingen met kinderkoor spRANKel. Het koor zal ongeveer een uur 
lang zingen op een vaste plek binnen, bij de kerststal (tot ongeveer half zeven). Oefentijden: 
vrijdagmiddag van 16.30-17.15 uur in De Drie Ranken (ingang via Violierenplein). Data: 30 november, 
7, 14 en 21 december. Wil je meezingen op kerstavond, zorg dan dat je in ieder geval 3 keer mee komt 
oefenen. Interesse? Stuur een berichtje naar de dirigente, Cécile Janse: zing.cecile@gmail.com of tel. 
06-17618523. 
  
En als ouders mee willen doen in catering, hand- en spandiensten of met toneelspel onderweg, mail 
dan naar gertrudekevandermaas@3ranken.nl 
 

Verhalen uit de Kring 
We blikken vooruit naar het nieuwe jaar, waarin het thema ‘Leren’ centraal staat in de methode 
Trefwoord (7 t/m 25 januari 2019). 
 

Ik wil leren, heel veel leren. 

En dat ben ik ook van plan. 

Oefenen en uitproberen. 

Tot ik alles, alles kan. 

 

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Dat komt goed uit want leren is belangrijk in onze 

samenleving die veel waarde hecht aan (bij)scholing, diploma’s en certificaten. En ook al ervaren 

kinderen de school soms als een verplichting, ze leren graag en worden graag uitgedaagd. Het geeft 

hun voldoening als ze ervaren dat ze weer iets meer weten en iets nieuws kunnen.  

 

Naast kennis en vaardigheden gaat het meeste leren in het leven over het zijn: 

‘hoe je bent en hoe je doet’. Dit laatste ondersteunen wij in het vak 

levensbeschouwing. Daarbij helpen onder andere Bijbelverhalen ons op weg. Dit 

Trefwoordthema begint met verhalen over Johannes de Doper. Hij staat aan de 

oever van de rivier de Jordaan en leert zijn publiek wat echt mens zijn inhoudt: 

bedrieg niemand en leef zo rechtvaardig en eerlijk als je kunt. Als Johannes 

vervolgens Jezus van Nazaret doopt, wordt het duidelijk hoe deze Jezus in alle 

opzichten het grote voorbeeld kan zijn. Iemand die zich in Gods naam in dienst 

stelt van mensen. 

 

Kinderen leren graag en daarbij kijken ze ook naar ons, volwassenen. Wat gaat u antwoorden als ze 

straks thuiskomen met vragen als: Wat is het belangrijkste dat je ooit geleerd hebt in je leven? En: Wat 

vind je het belangrijkste dat je mij wilt leren? 

 

Sociaal emotionele vorming 

In de eerste weken van het nieuwe jaar werken we met Goedgedaan! Aan het thema 'Allemaal 

anders'. Om rekening te houden met een ander, moet een kind begrijpen wat er in die ander om gaat. 

(Wat denkt, voelt en wil hij?) Kinderen kunnen dat vaak nog niet goed inschatten.    
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In de klas komt het volgende aan de orde:  

 Mensen reageren verschillend op dezelfde situatie.   

 Als je goed oplet en nadenkt, kun je ontdekken wat iemand anders denkt, voelt en wil.   

 Houd rekening met wat een ander voelt en wil.   

 

Ook thuis kunt u helpen uw kind meer inzicht te geven. Leer uw kind bijvoorbeeld goed naar anderen 

te kijken en te luisteren en stel hulpvragen. 'Kijk eens naar je broer, vindt hij het stoeien nog leuk?' 

 

Invallers 

Ook afgelopen periode hebben wij als school soms een beroep moeten doen op de invalpool van 

PCBO. Het is fijn dat er mensen zijn die in willen springen bij ziekte of andere oorzaken voor verlof. Wij 

merken echter dat het voor kinderen lastig is, wanneer een dag anders verloopt dan gepland. Iedere 

invaller binnen PCBO heeft de intentie er samen een fijne, leerzame dag van te maken en zoveel 

mogelijk aan te sluiten bij de methode en structuur van de school. Een invaller kan zich echter niet 

vormen naar de juf of meester die op dat moment afwezig is. Wilt u hier thuis (nogmaals) met uw kind 

over praten? Een geslaagde dag is namelijk ook afhankelijk van de wil van het kind om er een fijne dag 

van te willen maken. Wij hopen, met u samen, een schoolomgeving te creëren waarin een invaller zich 

goed en gewaardeerd voelt.   

 

Parro 

Inmiddels verloopt de communicatie met ouders niet meer via Digiduif, 

maar geheel via Parro. Heeft u problemen met de app of kunt u zich niet 

aanmelden, laat het ons weten. Zo voorkomen we dat u belangrijke 

nieuwsberichten mist.  

 

Om Parro zo goed mogelijk te gebruiken hebben we een aantal “spelregels” 

opgesteld. Deze vindt u hieronder, graag uw aandacht hiervoor. 

 

Bereikbaarheid van de leerkrachten 

Alle leerkrachten op De Kring hebben hun beschikbaarheid ingesteld op hun eigen werkdagen van 8.00 

uur tot 17.15 uur. Als u een één op één gesprek start met de leerkracht kan het zijn dat deze op ‘niet 

beschikbaar’ staat. Dit betekent dat deze leerkracht die dag niet aan het werk is of u stuurt een 

berichtje buiten de gestelde beschikbaarheidsuren van de leerkracht.  Wanneer een leerkracht niet 

beschikbaar is kunt u uiteraard wel een bericht sturen. Zodra de leerkracht weer op school is zal hij/zij 

uw bericht lezen en zo nodig beantwoorden. 

 

We streven naar een vlotte communicatie, maar wanneer een leerkracht op ‘beschikbaar’ staat 

betekent niet dat deze direct kan reageren of dit ook direct leest. We staan immers het grootste deel 

van de dag voor de klas. Aandacht voor de kinderen en lesgeven krijgen voorrang. Voor dringende 

zaken die niet kunnen wachten kunt u telefonisch contact opnemen. Net als Digiduif gebruiken we de 

gespreksfunctie van Parro alleen voor organisatorische zaken/afspraken. Als het nodig is om 

inhoudelijk informatie uit te wisselen dan doe we dit graag via een gesprek.  

 

 



 

Ziekmelden 

Wanneer uw kind ziek is kunt u bij de leerkracht van uw kind een ziekmelding doen via Parro.  

Mocht u niet helemaal scherp hebben welke leerkracht er die dag voor de groep staat kunt u vanaf 

8.00 uur letten op de beschikbaarheid bovenin beeld wanneer u een één op één gesprek start.  

Komt u daar ook niet helemaal uit, stuur dan uw ziekmelding voor de zekerheid naar beide 

leerkrachten van de groep of u kunt telefonisch contact opnemen met school. 

 

Onderling contact 

Parro biedt ook de mogelijkheid om onderling contact op te nemen met andere ouders in de vorm van 

een één op één gesprek. Deze functie hebben wij open gezet met de spelregel dat het alleen over 

organisatorische zaken zal gaan, zoals: speelafspraakjes, ophalen en wegbrengen etc.   

 

Welkom 
Wij heten de onderstaande leerlingen welkom op De Kring: 

 Viviënne 

 Marit 

 

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

leer en leef. Wij wensen je een mooie tijd toe op De Kring. 

 

Agenda 
20-12-2018 Kerstfeest, aansluitend afscheid Kees Kievit 
21-12-2018  Groep 1 t/m 4 vrij 
24-12-2018 Kerstvakantie 
07-01-2019 1e schooldag in het nieuwe jaar 
24-01-2019 Start project ‘Wonen en Werken’ groep 1 t/m 8 
01-02-2019 Groep 1 t/m 4 vrij 
 
Wij wensen u allen gezegende kerstdagen en een goed 2019 toe! 
 
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.  

 

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. 


