
 

NIEUWS UIT DE KRING 2                   

Apeldoorn, 14 september 2016 

 

Voor u ligt de tweede editie van Nieuws uit De Kring van het schooljaar 2016-2017. Mochten er naar 

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

leesplezier.  
 

Verhalen uit De Kring 
We zijn de afgelopen weken weer gestart met het vertellen van mooie verhalen in de kring. We 
gebruiken hiervoor de methode Trefwoord. De komende periode staat het thema “Onderweg” 
centraal. De verhalen van Abraham vormen de basis van dit thema. Naast het genieten van de 
verhalen, praten we met de kinderen over “onderweg zijn”. Wat betekent dit? Wat doe je als je 
onderweg pech krijgt? Helpen we elkaar dan? Op welke manieren kun je onderweg zijn?  

Ook zijn we momenteel druk om onze eerste actie van het jaar te organiseren. Met een aantal acties 

per jaar willen we maatschappelijke instanties of goede doelen ondersteunen, we zoeken steeds naar 

gerichte actie die dichtbij de belevingswereld van kinderen staat. Zo hebben we vorig schooljaar 

bijvoorbeeld producten gespaard voor de Voedselbank. Dit schooljaar organiseren we een actie voor 

Biblionef, hieronder leest u hier meer over.  

 

Op vrijdagmiddag 7 oktober zal er kleding- en speelgoedbeurs gehouden worden op de Kring. Er kan 

voor een klein bedrag een plekje gehuurd worden. Het geld zal gedoneerd worden aan Biblionef.   

We hebben het vorige schooljaar in de school een prachtige bibliotheek mogen openen. 
Onze kinderen kunnen nu fantastische boeken lezen. Andere kinderen in de wereld gunnen 
we dit plezier ook!  Biblionef wil wereldwijd bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen in 
achterstandsgebieden, die weinig tot geen toegang hebben tot leesmateriaal. Ze doen dit 
door kinderbibliotheken op te zetten en door nieuwe kinderboeken te doneren aan 
(school)bibliotheken. Tijdens de Kinderboekenweek staat er bij de hoofdingang een bus, u 
kunt hier ook geld in deponeren om op deze wijze het project te steunen. Meer informatie 

vindt u op http://www.biblionef.nl/ 

Verdere informatie over de organisatie van de kleding- en speelgoedbeurs volgt binnenkort. 

http://www.biblionef.nl/


 

Nieuwe methode GOED GEDAAN! 
Dit schooljaar zijn we gestart met de nieuwe methode “Goed gedaan!”. Dit is een 
methode voor sociale emotionele ontwikkeling. Iedere twee weken wordt er in alle 
klassen op school gewerkt aan hetzelfde thema. Zo zijn we de eerste weken bezig 
geweest met het thema “Wennen”. In het begin van het nieuwe schooljaar moeten 
kinderen weer wennen aan het schoolritme. Daarnaast krijgen zij vaak een andere 
leerkracht en klasgenootjes.  

 
De komende weken werken we aan het thema “Samen één groep”. De kinderen in de klas zijn allemaal 
verschillend en dat is leuk! Maar al die verschillende kinderen moeten wel leren hun best te doen om 
elkaar goed te begrijpen. In de klas komt het volgende aan de orde:  
• Alle kinderen in de klas zijn verschillend in wat ze kunnen, willen en doen.  
• Het is goed dat de kinderen verschillend zijn. Je kunt elkaar helpen en aanvullen.  
• De kinderen zijn samen één groep en moeten steeds hun best doen om de anderen goed te 

begrijpen. Voorbeelden: aankijken, om de beurt praten, goed luisteren. 
 
Tips voor thuis: 
• Maak er een gewoonte van om tijdens het eten iedereen om de beurt te laten vertellen wat zij 

gedaan hebben.  
• Praat eens met uw kind over de taakverdeling in huis. Iedereen kan en doet andere dingen: samen 

lukt het wel!  
• Probeer zelf altijd respectvol te praten over mensen die andere gewoonten, mogelijkheden of 

ideeën hebben.  

 

Kringvieringen 

Zoals u heeft kunnen lezen in de jaarkalender staat er op 22 september een Kringviering gepland. Deze 

komt te vervallen, hiervoor wordt een andere datum gepland. U ontvangt binnenkort een overzicht 

van welke klas op welk moment aan de beurt is voor de Kringviering, zo kunt u hier rekening mee 

houden.  

 

Wat zijn Kringvieringen?  

Eén keer per jaar verzorgt iedere klas binnen school een 

Kringviering. Dit is een kort optreden op het podium, ’s 

ochtends voor alle kinderen van de school en ’s middags 

voor de ouders uit de desbetreffende klas. De optredende 

kinderen laten zien waar ze de afgelopen periode mee bezig 

zijn geweest in de klas. Dit kan een gedicht zijn, een liedje, 

een kort toneelstukje of een deel van bijvoorbeeld een 

Engelse les. Het doel voor de kinderen is de vaardigheid 

presenteren te oefenen en om anderen in inkijkje te geven 

waar ze in de klas aan werken. 

 

Vertrouwenspersonen 

Net als vorig jaar nemen Astrid Wolven en Joke Beekman weer de rol op zich als Vertrouwenspersoon 

binnen De Kring. U bent hier vorig jaar al uitgebreid van op de hoogte gebracht. Ouders van 

de leerlingen van groep 4 en nieuwe leerlingen worden door middel van een brief extra geïnformeerd. 



 

In week 35 zijn Astrid en Joke de klassen vanaf groep 4 een keer rond geweest om de brievenbusjes 

onder de aandacht te brengen. In groep 4 heeft een uitgebreidere presentatie plaatsgevonden. Dit 

omdat het voor deze kinderen nieuw is.  

 

De leerlingen weten dat als ze ergens mee zitten en hier niet met de eigen leerkracht, ouders of 

vrienden over durven praten, ze ook bij Astrid en Joke terecht kunnen. Inmiddels hebben zij 

ervaren dat er met regelmaat gebruik wordt gemaakt van de brievenbussen in de klas en dat kinderen 

de weg naar de Vertrouwenspersoon goed weten te vinden, bijvoorbeeld bij spanningen op school of 

in de thuissituatie. Vaak zijn Astrid en Joke niet meer dan een luisterend oor, 

ze luisteren, denken mee en indien nodig bemiddelen ze.  

 

Ook als ouder mag u altijd een beroep op de 

Vertrouwenspersoon doen. U kunt Astrid en Joke altijd mailen. 

Tevens hangt in de hal bij de hoofdingang een groene brievenbus 

waar u als ouder gebruik van kunt maken door uw naam en 

telefoonnummer achter te laten, zij nemen dan contact met u op.   

 

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

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

 

Bij vragen of onduidelijkheden bent u altijd welkom. 

 
Nieuws vanuit de Ouderraad   
Via dit bericht willen wij u informeren over een tweetal aspirant leden binnen de Ouderraad. We zijn 
blij dat we een aantal mensen bereid hebben gevonden om lid te worden van de Ouderraad. Het gaat 
om de volgende kandidaten:   

 Stéphanie Giljam, OR-lid  

 Pim Pelstra, OR-lid  
 

Mocht u bezwaar hebben tegen de benoeming van deze nieuwe leden, dan kunt u dit (bij voorkeur) 
schriftelijk laten weten, binnen een termijn van 14 dagen, aan de Ouderraad via 

orkring@pcboapeldoorn.nl. Na afloop van de termijn van veertien dagen en bij geen bezwaar, zullen 
de nieuwe OR-leden per volgende vergadering benoemd worden.  
 
Met vriendelijke groet,   
De Ouderraad   

 

Schoolmelk 

Er zijn deze week 56 kinderen aangemeld voor schoolmelk. Inmiddels heeft Campina alle 

gegevens ingevoerd en hebben de ouders van de opgegeven kinderen een bevestiging van 

inschrijving ontvangen. De eerste drinkdag is dinsdag 4 oktober.  

 

Op school zullen we zorgen dat de melk gekoeld en uitgedeeld wordt. Mocht u uw kind ook willen 

aanmelden voor schoolmelk dan kan dit wanneer u wilt. U kunt zich aanmelden via de website 

www.schoolmelk.nl. Tevens vindt u op deze site de voorwaarden, kosten en mogelijkheden. Houdt u 

er rekening mee dat tussen aanmelden en drinken tenminste twee weken en maximaal drie weken zit? 

mailto:astrid@kidspassie.nl
mailto:jbeekman@pcboapeldoorn.nl
mailto:orkring@pcboapeldoorn.nl
http://www.schoolmelk.nl/


 

Overstappen van Basisschoolnet naar digiDUIF 

Inmiddels is 65% van onze ouders overgestapt van Basisschoolnet naar digiDUIF, dit is erg fijn! Ouders 

die nog niet overgestapt zijn hebben nog een week de tijd om dit te doen, graag uw aandacht 

hiervoor.  

Vanaf 21 september 2016 zullen we alle communicatie via digiDUIF laten verlopen. Tot die tijd zullen 

wij gebruik maken van Basisschoolnet voor de communicatie met u vanuit school. Om er zeker van te 

zijn dat digiDUIF straks optimaal gebruikt kan worden, organiseren we op woensdag 28 september een 

koffieochtend over het gebruik van digiDUIF. Hier kunt u terecht met vragen of leert u het programma 

goed te gebruiken.  

 

Hoe gaat overstappen?  

Overstappen naar het nieuwe platform is simpel: u logt in op uw account bij Basisschoolnet en volgt de 

aanwijzingen in het scherm. Geregeld wordt dat, na uw toestemming, er een nieuw profiel in digiDUIF 

wordt gemaakt. U wordt gevraagd de gegevens te controleren en eventueel aan te passen of aan te 

vullen. digiDUIF probeert zoveel mogelijk gegevens zo goed mogelijk over te nemen, maar controle 

blijft belangrijk! Let op: mail en berichten worden niet overgezet (mocht u zaken willen bewaren dan 

kunt u dit op uw computer opslaan).  

 

Wat als de overstap niet goed gaat?  

Mocht de overstap niet goed gaan en u komt er zelf niet uit, dan kunt u contact opnemen met 

digiDUIF. Dit kan telefonisch via 072 - 5349 523 of u kunt een e-mail sturen aan vragen@digiDUIF.nl.  

 
Speelgoed van thuis: liever niet! 

Kinderen mogen onder schooltijd niet spelen met speelgoed dat van 

huis is meegenomen, eventueel meegenomen speelgoed blijft in de 

tas. Dit is overigens op eigen risico. In dit kader vragen we uw 

speciale aandacht voor de zogenaamde Pokémonkaarten. 

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. 

 

Spaart u mee voor onze winkel?  
Supermarkt Nico de Witt aan het Musketiersveld heeft t/m 
eind oktober een nieuwe spaaractie: “Bouw je eigen 
supermarkt.” Bij iedere besteding van €15,- ontvangt u een 
zakje Plusbricks met onderdelen van de supermarkt. 
Plusbricks zijn een soort Duplo. Wilt u meesparen voor de 
kleuters van onze school?  
Hoe leuk is het als verschillende klassen hun eigen 
supermarkt na kunnen bouwen en we hier een les over 
kunnen geven. U kunt Plusbricks inleveren bij de kleuterjuffen 
of in de doos in de teamkamer. Alvast hartelijk dank!  



 

Acties voor en door kinderen 

Initiatieven van kinderen om anderen te steunen zijn geweldig. We geven hier dan ook (wanneer het 

even kan) ruimte aan. Vorig schooljaar is er bijvoorbeeld geld ingezameld voor Kika tijdens de Kring 

Summer Lounge. Hier hebben we in de zomervakantie een certificaat voor ontvangen. Daarnaast is er 

een actie geweest voor de neushoorn, ook hier is een mooi bedrag voor opgehaald! 

 

Voor volgende week is er een nieuw initiatief bedacht door kinderen. Via het onderstaande bericht 

vragen zij uw aandacht hiervoor: 

Hallo, wij zijn Evelien, Kseniya, Amber en Lara en wij voeren actie 

voor de tijgers. We doen dat voor het WNF (Wereld Natuurfonds), en 

zij sturen het geld op naar de tijgers. Op maandag 19 september 

staat er een doos bij de ingang van de school. Daar kun je flessen 

indoen met statiegeld van de Dekamarkt. We kwamen op het idee 

om actie te voeren door Nieuwsbegrip. Help je ons mee? De doos 

blijft een week staan. 

 

Nieuws vanuit MAM’s Kinderopvang De Kring 

Misschien maakt u al gebruik van de BSO van MAM’s De Kring en anders heeft u onze BSO-ruimte en 

onze begeleidsters vast weleens gezien toen u in de school aanwezig was. Maar wie zijn wij? Voor wie 

zijn wij er? En wat hebben we te bieden?  
 
MAM’s Kinderopvang De Kring is er voor kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot en met 13 jaar. Dagelijks 
bieden wij, 52 weken per jaar, een passende en uitdagende omgeving waar de kinderen met liefde en 
vakkennis worden begeleid, waar oog is voor hun talenten. Elk kind is in onze ogen uniek. Ieder met 
eigen talenten en capaciteiten. MAM’s Kinderopvang De Kring streeft naar de ideale samenhang 
waarin kinderen naadloos kunnen bewegen van school naar opvang en naar huis. In welke volgorde 
dan ook.  
 
Hoe ziet een middag bij de BSO eruit?  
Na schooltijd breekt het moment aan om van vrije tijd te genieten. Wij zijn een BSO die nadrukkelijk 
tegemoetkomt aan de groeiende zelfstandigheid van het kind door voortdurend een gevarieerd 
aanbod aan activiteiten te bieden. Ons uitgangspunt is, dat de kinderen zelf zoveel mogelijk kunnen 
kiezen wat ze willen gaan doen. Ze geven tenslotte invulling aan hun vrije tijd. Ons “huis met de 
hoeken” is zo ingericht, dat we tegemoetkomen aan de diverse talenten van kinderen o.a.: ontdekken, 
knutselen, vrij spel, koken, natuur ervaren, spelen of heerlijk sporten en bewegen.   
 
Wanneer bieden wij opvang aan?  
De openingstijden van MAM’s sluiten aan op de schooltijden. ‘s Morgens tussen 7.30 uur en 8.30 uur 
bieden wij voorschoolse opvang aan. Na schooltijd bieden wij buitenschoolse opvang aan. MAM’s is 
geopend tot 18.15 uur.  Tijdens de schoolvakanties zijn wij de gehele dag open. Op dit moment bieden 
we opvang aan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Bij voldoende interesse zullen wij ook op 
woensdagmiddag opvang gaan aanbieden.  
 
Aanmelden  
Alle kinderen zijn welkom bij MAM’s Kinderopvang De Kring. Wilt u er zeker van zijn dat uw kind 
geplaatst wordt op de dag(en) dat het u past, dan is het belangrijk u tijdig in te schrijven. Dit kan via 
onze website www.mamskinderopvang.nl. Na het verstrekken van uw gegevens zult u per 



 

ommegaande een elektronische bevestiging ontvangen van uw aanmelding. Wij nemen vervolgens op 
korte termijn contact met u op voor het maken van een afspraak voor een rondleiding. Hierna volgt 
een mogelijk intakegesprek met u en uw kind(eren). Voor meer informatie en of vragen kunt u ons 
altijd mailen: dekring@mamskinderopvang.nl  
 
MAM’s Kinderopvang De Kring is ontstaan uit de passie voor het zich ontwikkelende kind. Het is een 
prachtig concept waarin kinderen tot hun recht komen. Echt een MAM’s naar ieders hart. MAM’s 
Kinderopvang De Kring, een ervaring rijker!  
 
Hartelijke groet,  
Namens het MAM’s team De Kring,  
Aartje Neuteboom MAM’s expert  

 

Welkom 
De afgelopen periode zijn er verschillende kinderen gestart op school. Wij heten de onderstaande 
kinderen alsnog van harte welkom:   
• Sophia   
• Dani 
 
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 
Vrijdag   16 september   Groep 1 t/m 4 vrij 
Maandag 19 september  Schoolfotograaf 
Dinsdag  20 september  Schoolfotograaf 
Woensdag 21 september  Open dag op De Kring 
Woensdag  28 september  Koffieochtend digiDUIF 
Woensdag  5 oktober  Opening Kinderboekenweek 
Vrijdag  7 oktober  Kledingbeurs 
 
Met vriendelijke groet namens het team van De Kring, 
Kees Kievit 

 


