
 

 

NIEUWS UIT DE KRING 7            

Apeldoorn, 7 februari 2019 

 
Dit is de zevende 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. 

 

Voorstellen nieuwe directeur 

Op vrijdag 1 februari ben ik gestart als nieuwe directeur van De Kring. 

Voor mij niet alleen een nieuwe school, maar ook een nieuwe werkgever 

en werkplek in mijn woonplaats Apeldoorn. Een grote verandering waar 

ik met veel plezier en een open houding aan ben begonnen.  

De eerste weken staan vooral in het teken van kennismaken en de 

school leren kennen. De kinderen zijn erg nieuwsgierig naar mijn 

lievelingskleur (oranje), hoe lang ik ben (1,98m), hoe oud (60) en of ik 

huisdieren heb (vissen in de vijver). Het team/de teamleden leer ik 

iedere dag beter kennen en voor u als ouder/verzorger is er aanstaande 

woensdag 13 februari van 12.15-12.45 uur gelegenheid mij te 

ontmoeten. 

 

De Kring is mijn derde school waar ik directeur van ben. In 2005 heb ik 

de overstap gemaakt van het bedrijfsleven naar het basisonderwijs. Een 

leven lang leren is voor mij een belangrijk uitgangspunt. Een basisschool 

is bij uitstek de plek waar jonge kinderen en volwassenen zich kunnen 

ontwikkelen en ik vind het een voorrecht en uitdaging om hier leiding 

aan te mogen geven. 

 

De missie van De Kring is er een die ook bij mij past. Kwaliteit, Respect, Identiteit, Normen en 

Gezelligheid zijn waardevolle pijlers waarop de school staat. Pijlers die op de eerste plaats moeten 

worden onderhouden en uitgebouwd. De komende jaren draag ik hier graag mijn steentje aan bij, 

samen met u en het team. Ik kijk uit naar onze verdere samenwerking! 

 

Hartelijke groet, 

 

Frank Arentsen 

 

 

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 staat het word ‘zien’ centraal. Over kijken en zien en over zien en er iets mee doen. 
Over de vraag hoe mensen naar elkaar kunnen omzien. 



 

Bijbel: Roeping van Jezus’ leerlingen (Marcus 1); Jezus loopt over het water (Marcus 6); Bartimeüs 
(Marcus 10; 46-52); Jezus vertelt verhalen (Matteüs 13 / Lucas 15). 
 
Gewoon les op 15 maart   

De onderwijsbonden roepen haar leden op om op 15 maart (wederom) te gaan staken. Inzet is en blijft 

werkdrukvermindering en een beter salaris. Staken is een recht waar leerkrachten gebruik van kunnen 

maken. De animo onder de leerkrachten op De Kring is echter gering. Dit betekent dat de school open 

is en 15 maart een gewone lesdag. 

 
Methode sociaal emotionele vorming Goed gedaan!   
Komende weken 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.    
 
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 een naar je broer, vindt hij het stoeien nog leuk?' 

 

Projecten  
Het project ‘wonen en werken’ is inmiddels gestart. 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. 
 
Schoonmaakavond  
Dinsdagavond 29 januari heeft een aantal ouders zich ingezet voor het schoonmaken van de school. 
Dit keer is de bovenverdieping klas voor klas aangepakt. Fijn dat u als ouder bijdraagt aan een schone 
leeromgeving voor uw kind. Onder het genot van een kop koffie, een koekje en een gezellig gesprek 
zijn de handen flink uit de mouwen gestoken. Bedankt voor uw hulp! De volgende schoonmaakavond 
vindt plaats op woensdag 24 april, vanaf 19 uur. Bent u er dan (weer) bij? 
 
Speelgoed van thuis: liever niet!  
Kinderen mogen onder schooltijd niet spelen met speelgoed dat van huis is meegenomen, eventueel 
meegenomen speelgoed gaat niet mee de klas in en blijft in de tas. Dit is overigens op eigen risico. 
Uitzonderingen op het bovenstaande zijn skeelers, skateboards, stepjes en ballen om mee te spelen 
tijdens de pauze. Ook gelden er andere regels tijdens de speelgoedmiddagen in de onderbouw. Alvast 
bedankt voor uw medewerking. 
 
 
 



 

Verkeersituatie in de omgeving van school  
Er zijn plekken rondom de school waar het vooral ’s ochtends tussen 8.15 en 8.35 uur druk is met 
auto’s. Om het veilig te houden voor al onze kinderen is het van belang dat we extra aandacht hebben 
voor de snelheid waarmee we door de buurt rijden en voor de manier waarop we onze auto’s 
parkeren. Hierbij graag speciale aandacht voor het witte verdrijvingsvlak aan de rand van het veld. Dit 
verdrijvingsvlak is daar neergelegd om ervoor te zorgen dat kinderen en ouders veilig kunnen 
oversteken (kijkhoek blijft vrij). Hier mag dan ook niet stilgestaan of geparkeerd worden met de auto. 
Laten we er met elkaar ook voor zorgen dat alle kinderen in de buurt veilig naar school kunnen komen. 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 

Welkom 
Wij heten de onderstaande leerlingen welkom op De Kring: 

 

• Lynn 

• James 

 

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 

 

20-02 rapport mee 

22-02 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, 
 
 
team De Kring 

 

 


