
 

NIEUWS UIT DE KRING 1                   

Apeldoorn, 19 augustus 2016 

 

Dit is de eerste editie van Nieuws uit De Kring van het schooljaar 2016-2017. Aanstaande maandag 

start het schooljaar weer en we hopen u en uw kind(eren) dan weer te verwelkomen op De Kring. 

Mochten er naar aanleiding van de nieuwsbrief vragen zijn, dan horen wij het graag. Het team van De 

Kring wenst u veel leesplezier en alvast een fijn schooljaar.  
 

Nieuw Schooljaar  
Aanstaande maandag start het nieuwe schooljaar. Na een heerlijke periode van 
vrije tijd en rust hopen we iedereen maandag weer te verwelkomen. Wij hopen 
dat iedereen het goed heeft gehad in de vakantie en we zijn heel erg benieuwd 
naar de verhalen van de kinderen.  
De afgelopen week is het team van de Kring alweer druk geweest met de 
voorbereidingen van het nieuwe jaar. Wij hebben er weer zin in.  

 
Maandag worden alle kinderen met hun ouders om 8.20 uur verwacht voor de hoofdingang van de 
school. Hier willen we het nieuwe schooljaar met elkaar openen. Na de opening nodigen we u van 
harte uit om uw kind even in de klas te komen brengen, zodat u de (nieuwe) leerkracht van uw kind de 
hand kunt schudden (dit geldt voor alle groepen). Nadat u uw kind(eren) heeft weggebracht staat er in 
de hal van de school koffie en thee klaar voor degenen die het leuk vinden om even met elkaar bij te 
praten. 

 

Etui, wisbordjes en vulpen voor de groepen 3 t/m 8 

Sinds een aantal jaar werken de kinderen steeds vaker op andere plekken in 

de school en om dit makkelijk te organiseren is het fijn als ieder kind een 

eigen etui heeft op school. Ieder kind krijgt van school een grijs potlood, een 

gum en enkele kleurpotloden. Tevens kunnen de kinderen in dit etui hun 

vulpen bewaren. Mocht de aanschaf van een etui een probleem voor u zijn 

dan horen we dit graag, zodat we hiervoor een passende oplossing kunnen 

zoeken.  

 

Daarnaast werken we in de groepen 3 t/m 8 vaak met wisbordjes. Op deze bordjes kunnen kinderen 

korte antwoorden schrijven, waardoor alle kinderen actief bij de uitleg betrokken zijn. Daarnaast 

zorgen de bordjes voor aanzienlijk minder papiergebruik. In groep 3 krijgt ieder kind een wisbordje van 

school (met zijn of haar naam), dit is gemaakt van duurzaam materiaal. Het is de bedoeling dat de 

bordjes t/m groep 8 meegaan. Wisbordjes die door oneigenlijk gebruik kapot gaan of kwijt raken 

kunnen op school opnieuw aangeschaft worden voor 5 euro. Het bovenstaande geldt ook voor het 

gebruik van de vulpen. De vulpen krijgt iedere leerling in groep 4, eventuele nieuwe vulpennen kunnen 

op school opnieuw aangeschaft worden voor 6 euro. 

 

Een nieuw teamlid 

Vanaf maandag zult u een nieuw gezicht zien binnen het team van De Kring. Juf Tamara Huis in ’t Veld 

komt ons team versterken als onderwijsassistent, zij volgt juf Greethe op die een nieuwe baan binnen  

 



 

MAM’s heeft aangenomen. Wij wensen juf Tamara een fijne tijd toe op De Kring. In een volgende 

nieuwsbrief stelt zij zich verder aan u voor.  

 

Gymrooster 

Ook komend schooljaar verzorgt Bart Terwisscha van Scheltinga, onze beweegcoach, de gymlessen 

voor de groepen 3 t/m 8. De lessen zijn in de grote gymzaal. Rondom het gymmen vanaf groep 3 

gelden bepaalde afspraken. Het is goed om kennis te hebben van deze afspraken, zodat u hier 

rekening mee kan houden op de dagen dat uw zoon of dochter gym heeft. De afspraken zijn:  
 Geen gymkleren en/of zaalschoenen = geen gym (na de derde keer).   

 Alle sieraden afdoen of uitdoen. Zweerknopjes kunnen eventueel afgeplakt worden. 

 Waardevolle spullen meenemen naar de gymzaal is op eigen risico. Waardevolle spullen kunnen in 
de docentenkamer in de gymzaal opgeborgen worden (speciale bak).  

 Tijdens de gymles is lang haar vastgemaakt met een elastiekje.  

 

De afspraken zijn om het gymmen veilig en hygiënisch te houden. Mocht u zoon of dochter niet mee 

kunnen doen met gym dan kunt u dit doorgeven aan de juf of meester van uw kind. Hieronder vindt u 

het gymrooster. 

 

Dag Tijd Groep 

Maandag  08.45-09.30 5 

09.30-10.15 5/6 

10.15-11.00 6 

11.30-12.15 7 

12:15-13.00 7/8 

13.00-13.45 8 

Dinsdag 08.30-09.15 5/6 

09.15-10.00 5 

10:00-11:00 4 

12.00-13.00 3 

13.00-14.00 3/4 

Donderdag 08.45-09.30 7/8 

09.30-10.15 8 

10.15-11.00 7 

11.30-12.15 6 

12.30-13.30 3, 3/4, 4 (op toerbeurt) 

 

Traktaties en verjaardagen van kinderen 

De verjaardagen van de kinderen zullen traditiegetrouw gevierd worden op 

De Kring. Het is en blijft altijd een speciaal moment. Naast dat er een feestje 

in de klas wordt gevierd, ontvangt iedere jarige een grote kaart van alle 

meesters en juffen. Uw kind mag trakteren in de klas, we vragen u na te 

denken over een verantwoorde traktatie (in elk geval geen snoep). De 

kinderen trakteren alleen in de klas en hoeven geen traktatie meer te 

verzorgen voor de leerkrachten. Dit omdat er altijd veel traktaties blijven 

liggen en dat is zonde. 



 

 

Informatieavond 

Tijdens de informatieavond stelt de leerkracht van uw kind zich graag aan u voor en informeert u over 

het komende schooljaar. Wat leren de kinderen? Welke activiteiten vinden er plaats? Hoe ziet een 

gemiddelde schooldag van uw kind(eren) eruit? Voor u is er gelegenheid om vragen te stellen. We 

hopen u allen te ontmoeten tijdens deze informatieavond. Deze informatieavond staat gepland op 

dinsdag 30 augustus en is voor alle groepen. De avond start om 19.00 uur en duurt tot 20.00 uur.  

  

Continurooster en schooltijden 

Dit schooljaar starten we met het continurooster. Dit betekent andere eindtijden 

van de school, dit zal voor iedereen even wennen zijn. Iedere morgen zullen om 

8.25 uur de deuren van de school opengaan. Op maandag, dinsdag, donderdag 

en vrijdag zijn de kinderen om 14.15 uur vrij. Op woensdag is dit om 12.30 uur. 

 

De pleinwacht is iedere morgen om 08.15 uur op het plein voor de hoofdingang. Op het kleuterplein is 

voor schooltijd geen pleinwacht. Zoals u weet bestaat het pleinwachtteam tijdens de pauze (11.00-

11.30 uur) uit leerkrachten, ouders en leerlingen (pleinmediators uit groep 8). 

 

Hulpouders 

Elk schooljaar zijn er activiteiten die we alleen maar 

kunnen doen met uw hulp. Te denken valt aan lezen met 

kinderen, rijden naar een uitje, helpen bij het organiseren 

van een bepaald feest. Via Basisschoolnet worden 

berichten verstuurd waarin we uw hulp vragen, dit wordt 

gecoördineerd door ouders uit de OR. Mocht u ons willen 

helpen met een bepaalde activiteit dan kunt u zich 

opgeven door te reageren op de hulpvraag via 

Basisschoolnet. Houd u de komende weken de berichten 

via Basisschoolnet dus in de gaten… We danken u alvast 

voor uw hulp, samen maken we er weer een fantastisch 

jaar van! 

 

Post 

De komende week ontvangt u via uw kind verschillende informatie vanuit school. U kunt het volgende 

verwachten: 

 Uitdraai leerlingenadministratie: U krijgt een uitdraai mee van de gegevens die wij in onze 

leerlingenadministratie hebben staan en wij verzoeken u deze gegevens te controleren. Graag 

ontvangen wij van alle ouders het formulier retour. Zo houden we de gegevens up-to-date. 

 Noodnummers: Via de bovenstaande uitdraai zullen we ook naar noodnummers vragen. Wie 

kunnen we bellen in het geval van calamiteiten omtrent uw kind? 

 Uitnodiging oudergesprekken + vragenlijst: Zoals u in de laatste Nieuws uit De Kring heeft kunnen 

lezen starten we dit schooljaar in de week van 12 september met de eerste ronde 

oudergesprekken. Komende week ontvangt u hier een uitnodiging + toelichting voor. 



 

 Uitnodiging Startdienst PCBO: Ieder schooljaar wordt er in De Grote Kerk een mooie 

openingsdienst georganiseerd. Dit jaar is deze dienst op maandagavond 5 september. U ontvangt 

hier een uitnodiging voor.  

 Jaarkalender: Ieder schooljaar ontvangt u de jaarplanning op papier. Dit schooljaar is dit ook weer 

het geval. De kalender kunt u ergens in de komende weken verwachten, want deze wordt 

momenteel nog gedrukt. De digitale versie zullen we deze week op BSN plaatsen. 

 

Welkom 
Wij heten de onderstaande kinderen van harte welkom op de Kring.   
Noah  Gijs   Anouk   Frank  Ëla  
Aras   Marit   Sem   Jaylinn   Amina  
Arman   Ryan   Iris   Bing   Jaimy  
Ivana   Gijs   Jason   Nena   Sven  
Morris  
 
Voor sommigen van jullie start een nieuwe periode in jullie leven, de basisschooltijd. Voor anderen 
wordt de basisschooltijd voortgezet op De Kring. Geniet, speel, leer en leef, wij wensen jullie een 
mooie tijd toe op De Kring. 

 

Agenda 
Maandag   22 aug   Start schooljaar 
Maandag t/m vrijdag  22 t/m 26 aug  Hoofdluiscontrole 
Dinsdag    30 aug    19.00 uur Informatieavond groep 1 t/m 8 
Maandag   05 sept   19.00 uur Openingsdienst Grote Kerk 
      
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team van De Kring, 
 

Kees Kievit 


