
 

 

NIEUWS UIT DE KRING 6            

Apeldoorn, 17 januari 2019 

 
Dit is de zesde 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. 

 

Mededelingen vanuit het team 
Dinsdag zijn Juf Annemiek en Erwin opnieuw trotse ouders geworden van een zoon. Hij heet Brent. Wij 
wensen Juf Annemiek en haar gezin alle goeds toe!  
1 februari start Frank Arentsen als directeur op De Kring. Uiteraard wordt u als ouders/ verzorgers 
tegen die tijd in de gelegenheid gesteld om persoonlijk kennis te maken.   

 

Verhalen uit de Kring 
Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de 
methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop 
een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die 
daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende 
thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. 
Komende weken vertellen wij verhalen van Johannes de Doper (Lucas 3); Jezus in de 

woestijn (Lucas 4); Jezus in de synagoge van Nazaret (Lucas 4) aan de kinderen. Er wordt verder 
gepraat over moeten, mogen, willen en kunnen leren als mens. Over leren en onderwijs als een 
voorwaarde voor een betere wereld. 

 
Methode sociaal emotionele vorming Goed gedaan!   
Komende weken werken we met Goedgedaan! aan het thema “Kiezen”. Om bewust keuzes te kunnen 
maken, moeten kinderen leren dat je bijna altijd verschillende keuzemogelijkheden hebt (wel/niet 
meedoen, wel/niet boos worden) en dus altijd even na moet denken voordat je iets doet. Wat zal het 
gevolg van je keuze zijn?   
 In de klas komt het volgende aan de orde:   

• Eerst denken en dan doen.  

• Bewust worden van het feit dat eigen keuzes ook eigen 
verantwoordelijkheid met zich meebrengen.  

• Weten dat het vaak goed is jezelf even “stop te zetten” en om stil te 
staan bij keuzemogelijkheden en eventuele gevolgen daarvan. 

 

Projecten  
Het project ‘wonen en werken’ start volgende week. 8 maart vindt de afsluiting plaats in alle groepen.  
Groep 6 van juf Diddy en juf Neeltje en groep 7/8 van juf Chantal en juf Kelly sluiten dit thema af op 
het podium. 
 
Misschien heeft u affiniteit met het thema 'wonen en werken’ en ziet u mogelijkheden ons onderwijs 
te verrijken. Bijvoorbeeld door iets te laten zien of vertellen aansluitend bij het thema. Wij vernemen 
dit heel graag. U kunt daarvoor contact opnemen met juf Neeltje, meester Ruud, juf Carla of juf Joke. 

 
  



 

Oproep voor ouders/verzorgenden:  Deel uw ervaring over het (passend) onderwijs   
In het onderwijs wordt hard gewerkt om te zorgen dat kinderen en jongeren goed kunnen leren. Vaak 
levert dat mooie resultaten op. Soms kan dat ook nog beter.  
 
Op 27 maart 2019 komt minister Slob naar regio Apeldoorn. Tijdens dit bezoek gaan ouders, 
leerlingen, leraren, scholen, besturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten met elkaar aan de slag 
met de belangrijkste onderwerpen rond passend onderwijs. De ervaringen uit het online vertelpunt 
zijn hiervoor het startpunt. Zo hoort en ziet de minister wat er in onze regio speelt.    
Heeft u een situatie meegemaakt waarin u tevreden of juist ontevreden was over het (passend) 
onderwijs en wilt u dit delen?  
  
Deel uw ervaring via de website www.vertelpunt.nl/ocw  
 
Deel dus uw ervaring…  
  
Dank voor uw hulp!   
  
Anja Baars directeur SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 
 
HomeStart 
Graag willen wij op de hoogte stellen van het bestaan van Home-Start. 
Home-Start is een opvoedingsondersteuningsprogramma waarbij 
vrijwilligers (zelf ervaring met opvoeden) ondersteuning bieden aan 
ouders die hier tijdelijk behoefte aan hebben. 
 
Ieder gezin maakt wel eens een periode door waarin het niet zo goed gaat. Overbelasting door ziekte, 
moeilijkheden met de kinderen, weinig contact met vrienden of familie, problemen op het werk, 
kinderen kunnen op school niet goed meekomen, gebrek aan geld of spanningen tussen partners of....  
 
Meestal lossen deze dingen vanzelf weer op. Maar soms kost het iets meer tijd en inspanning, dan kan 
het een opluchting zijn als iemand tijd heeft om te luisteren of een handje helpt bij het oplossen van 
praktische zaken.  
 
Home-Start bestaat ruim 20 jaar in Apeldoorn en wordt gesubsidieerd door de gemeente Apeldoorn. 
In de afgelopen jaren hebben ze al veel gezinnen kunnen ondersteunen bij lichte opvoedingsvragen. 
Op www.home-start.nl vindt u uitgebreide informatie over het programma. Voor meer informatie kunt 
u zich ook richten tot onze interne begeleiders in school: Elle van der Giessen (onderbouw) en Ruud 
van der Zwan (bovenbouw). 
 
Schoonmaakavond dinsdag 29 januari 
Een groot aantal ouders/ verzorgers heeft zich opgegeven voor de schoonmaakavond dinsdag 29 
januari. Samen zorg dragen voor een schone, opgeruimde leeromgeving is het doel deze avond. U bent 
vanaf 19.00 uur van harte welkom. Natuurlijk ook als u zich niet heeft opgegeven en toch tijd vrij heeft 
kunnen maken om ons te helpen. 
 
 

http://www.home-start.nl/
https://www.home-start.nl/


 

Welkom 
Wij heten de onderstaande leerlingen welkom op De Kring: 

 

• Feline 

• Lucas 

 

Voor jullie start een nieuwe periode in je leven, de basisschooltijd. Geniet, speel, leer en leef. Wij 

wensen jullie een mooie tijd toe op De Kring. 

 

Agenda 
 
24-01-2019 Start project ‘wonen en werken’ in de klassen 
29-01-2019 Schoonmaakavond vanaf 19.00 uur 
01-02-2019 Groep 1 t/m 4 vrij  
 

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 

 

 
Met vriendelijke groet namens het team van De Kring, 

 

 

Miriam van den Breemen 

 

 


