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Met ruim driehonderd leerlingen, 
hun ouders en een team van 
24 enthousiaste en gedreven 
professionals vormen wij 
De Kring. Hoe wij werken 
en waar wij voor staan, 
vertellen leerlingen, ouders en 
leerkrachten in deze Kringkrant. 
De rode draad: talent!
De komende tijd vernieuwen 
wij ons onderwijs onder het 
motto Talent in Beeld. Doel is 
dat wij uiteindelijk door de 
hele school thematisch werken. 

Dat doen wij nu ook al. Onze 
wereldoriëntatievakken bieden 
we integraal aan. Zo begrijpen 
kinderen de samenhang en wordt 
leren leuker. We zetten talent van 
leerkrachten in, maar ook van 
ouders. Tijdens onze middagen 
Talent in Beeld bijvoorbeeld, 
brengen (groot)ouders regelmatig 
hun kennis en ervaringen mee 
naar De Kring. Zo maken we 
samen goed onderwijs. In deze 
Kringkrant is daar meer over te 
zien en te lezen.

De Kring: ontdek je talent!

Op De Kring mag je zijn wie je bent, ieder kind ontdekt er zijn talent! Dat is een passage uit ons Kringlied en niet voor niets.  

Je talent ontdekken en verder ontwikkelen: dat stimuleren wij op De Kring.

Deze Kringkrant is grotendeels gemaakt door leerlingen van 
De Kring uit de groepen 4, 5, 6 en 7. Jamie bo, Kylian, Emmy, 
Renske, Luuk, Lisan, Larissa, Mikkeline, Jelijne, Junior, Dion en 
Matthijs interviewden medeleerlingen over hun talent. Ze deden 
ook verslag van een Talent in Beeld-middag op school en schreven 
over het optreden van muzikale talenten uit Oeganda. Daarnaast 
maakten zij na een workshop van een échte fotograaf (en ouder 
van De Kring) Marcel Mooij ook zelf foto’s. Cartoonist Edo 
Draaijer leerde de kinderen van alles over strips en cartoons. 
Het resultaat? Kijk in deze krant!

Wat is jouw talent?
De redactie van deze Kringkrant ging de school in, op zoek naar talent. Zij interviewden medeleerlingen over waar zij nu blij 
van worden en wat hun talent is. Van drummen tot voetballen: het komt allemaal langs in deze Kringkrant! Lees er alles over 
op de volgende pagina’s! Op deze pagina is het talent van Bram te zien, op de volgende pagina's nog veel meer ‘talenten’!

Bram (groep 7/8) is drummer. 
En ook DJ. Bij een Kringviering 
laat Bram dat zien, dan is hij 
meestal DJ. Toch is zijn droom 
niet om professioneel drummer 
of DJ te worden. Nee, Bram wil 
een beroemd BMX’er worden!

Door Jamie bo

Welkom op 
De Kring
De Kring stimuleert het talent van 
kinderen, ouders en leerkrachten! 
Zo is ook deze informatiekrant 
voor nieuwe en huidige 
leerlingen en hun (groot)ouders 
en ‘de buurt’ van De Kring, zelf 
gemaakt door onze leerlingen.
Natuurlijk wens ik u veel lees- en 
kijkplezier. Maar beter nog dan 
deze ‘papieren’ kennismaking, 
is een echte ontmoeting. Ik 
nodig u dan ook van harte uit 
om kennis te komen maken op 
De Kring. Maakt u even een 
afspraak, dan weet u zeker dat 
er voldoende tijd is voor een 
rondleiding en een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek.
Ook als u geen ouder bent van 
een peuter of basisschoolleerling, 
bent u van harte welkom om 
binnen te lopen. Vindt u het 
leuk om uw talent in te zetten 
voor en op De Kring? Graag! 
Voor Talent in Beeld zetten we 
de kennis en vaardigheden van 
ouders, opa’s en oma’s en ook 
buren graag in om het onderwijs 
aan onze leerlingen zo goed en 
aantrekkelijk mogelijk te maken.
Tot ziens op De Kring.

Kees Kievit,  
schoolleider De Kring

➜ Ik ben ook geïnterviewd voor 
deze Kringkrant. Lees meer 
op pagina 6 bij KringNieuws.

In deze krant:

Bram: drumtalent!
De makers van de krant!
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De Kring in vogelvlucht De Kring in vogelvlucht

Waar wij voor staan? Dat vind je terug in de letters van onze naam. De Kring staat voor: Kwaliteit, Respect, Identiteit, Normen, Gezelligheid.

Kwaliteit
Ontdek je talent

Wij maken op De Kring 
optimaal gebruik van talent. 
Wij – leerlingen, ouders en 
leerkrachten – zijn ons bewust 
van onze sterke kanten en 
kunnen deze ook uitdragen. 
Wij ontwikkelen ons een leven 
lang, dus ook onze leerkrachten 
werken aan hun ontwikkelpunten. 
Voor ons als team zijn 
communicatieve vaardigheden, 
analyserend vermogen, 
vakdidactische kennis, reflectie 
en omgaan met verschillende 
ontwikkelingsbehoeften van 
leerlingen belangrijk in het 
bieden van goed onderwijs.

Respect
Op De Kring mag je zijn 
wie je bent

Openheid! Op De Kring is 
alles bespreekbaar. Wederzijds 
begrip en respect vinden wij heel 
belangrijk. Omdat onze kinderen 
opgroeien in een multiculturele 
samenleving besteden wij 
aandacht aan inzicht in en 
kennis van andere culturen. 
Er is ruimte voor kinderen met 
verschillende achtergronden. 
Respect heb je niet alleen voor 
de ander en jezelf, maar ook 
voor je omgeving. Op een 
verantwoorde manier omgaan 
met de natuur is hier onderdeel 
van.

Identiteit
Een schoolleven vol 
verhalen over Leven en Licht

De Kring is een christelijke school 
en wij worden geïnspireerd door 
Gods woord. Daarom vertellen 
wij verhalen uit de bijbel en 
starten wij elke morgen in de 
kring en praten wij met kinderen 
over het geloof. Dat doen wij met 
respect voor alle verscheidenheid 
waarin dat mogelijk is. In het 
schoolleven werkt dit door in 
hoe wij met elkaar omgaan, in 
verhalen en vieringen en in het 
zijn van een voorbeeld. In ons 
onderwijs staat centraal: liefde en 
aandacht voor de ander en jezelf.

Normen
Met eerlijke regels voor  
mij en voor jou

Een goede sfeer vinden wij 
belangrijk. Wij proberen iedere 
leerling tot zijn of haar recht te 
laten komen. Daarbij hechten 
wij aan duidelijke regels, 
structuur en voorspelbaarheid. 
Zo bestrijden we pestgedrag en 
hebben we omgangsregels die 
door leerlingen en leerkrachten 
zijn gemaakt. We besteden 
het gehele schooljaar door 
uitgebreid aandacht aan die 
omgangsregels, onder meer via 
de ‘regel van de maand’.

Gezelligheid
Laat dus maar horen, klap 
maar en zing: wij staan 
vierkant achter De Kring!

Plezier maken met elkaar is 
belangrijk op onze school. Dat 
zie je ook terug in hoe we met 
elkaar omgaan: open en met 
respect. Humor is volgens ons 
onmisbaar in een mensenleven. 
Onze Kringvieringen zijn 
momenten van samenzijn. Deze 
onderstrepen de gezelligheid en 
verbondenheid op De Kring.

Na de Kring …
… hebben onze leerlingen veel bagage. We zetten ons elke dag 
in om te bereiken dat de kinderen die De Kring verlaten:

➜ zich hebben ontwikkeld tot kritische, zelfdenkende jonge 
mensen

➜ omzien naar de ander
➜ weten waar zij goed in zijn en zichzelf en hun talent kunnen 

presenteren
➜ een goede basis in taal, rekenen en lezen hebben en zich 

daarnaast breed hebben ontwikkeld

Onze school in De Maten is zo ontworpen dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en laten zien. 
We hebben een speelzaal met spiegelwand, een gymzaal die uitdaging biedt, een dakterras voor 
natuuronderwijs en om buiten te werken, een mediatheek met boeken en computers, een keuken waar 
kinderen koken, een theater met licht en geluid en een goed toegerust technieklokaal. 

Onze school in beeld

In de hal bij de hoofdingang 
vind je ons beeld ‘Kinderen in 
een kring’. Het is gemaakt ter 
gelegenheid van ons 25-jarig 
jubileum door kunstenares 
Karin de Jong. Twee kinderen 
zeggen tegen een derde kind: 
‘Kom maar in de kring, je hoort 
erbij’. Die verbondenheid van 
‘de kring’ staat symbool voor 
onze visie. In de kring voel je je 
veilig en dat is een voorwaarde 
om je te ontwikkelen. In de kring 
ben je gelijk: we zien elkaar, 
niemand staat vooraan of 
achteraan. Bovendien is de kring 
ononderbroken: ontwikkelen doe 
je een leven lang!

Bij onze waterspeelplaats vind je ook 'techniek'. En het is lekker spelen natuurlijk!

Ieder talent telt
Onze leerkrachten stemmen de lessen af op de verschillende talenten en onderwijsbehoeften van 
ieder uniek kind. Heeft een kind extra uitleg of begeleiding nodig, dan proberen we dat binnen onze 
mogelijkheden te bieden. We kunnen het niveau en de hoeveelheid van de lesstof aanpassen, de vorm 
van instructie of de werktijd.
Kunnen kinderen meer aan, dan bieden we extra uitdaging. Ook kennen we Brainpower: twee 
gespecialiseerde leerkrachten geven filosofie, vreemde talen, wiskunde en andere uitdagende vakken. 
‘Leren leren’ staat centraal tijdens het wekelijkse uurtje Brainpower.

Robin is 11 jaar en zijn talent 
is gitaar spelen. Hij kan spelen 
op een akoestische en op een 
elektrische gitaar. Hij heeft er 
vijf! Favoriet zijn de Gibson en 
Fender, die zes snaren hebben. 
Als Robin zelf een gitaar mocht 
ontwerpen, dan was die zwart 
met wit, met vlammen erop en 
vette letters: Robin. Zijn grote 
voorbeelden zijn Slash en 
Angus Young. Zelf kan Robin 
meer dan 45 liedjes spelen op 
zijn gitaar!

Door Dion

Lezen en tekenen. Dat zijn de talenten van Tijs, die 
in groep 5 zit. Het allerliefste zit Tijs te tekenen, 
maar op school is geschiedenis ook een leuk vak. 
En waar hij blij van wordt? Van een watergevecht!

Door Kylian

Robin: gitaartalent!

T ijs: tekentalent!

Respect!
Op De Kring zijn de lessen heel leuk. We doen bijvoorbeeld veel 
op het schoolplein. Daar leren we meten! En we werken op de 
computer, dat is ook heel leuk. Je zou haast niet naar huis willen …
De Kring is een school waar een juf of meester je óók helpt als je 
ergens mee zit. Je voelt je veilig bij ze, zo hoort dat hier. Iedereen 
heeft respect voor elkaar en dat vindt iedereen belangrijk, daar 
voelen we ons goed bij en blij! Dat is zo bijzonder aan De Kring. 
In de pauzes staat niemand alleen: iedereen heeft iemand om 
mee te spelen. Daarom gaat iedereen met een fijn gevoel naar 
huis. En dat is belangrijk. Toch?!

Door Lisan

Column van Lisan
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Talent in Beeld Talent in Beeld

Talent in Beeld!

Kringknutsels

Talent in Beeld. Onder die naam vernieuwt De Kring het onderwijs. Door talent van kinderen, 

ouders en teamleden optimaal te ontwikkelen en in te zetten, maken we ons onderwijs (nog) 

beter. Op meerdere momenten in de week werken we groepsdoorbroken en bieden kinderen 

keuzemogelijkheden zodat zij hun talent kunnen ontwikkelen. Junior, Emmy en Renske blikken 

terug op wat er de afgelopen periode zoal te doen was in de midden- en bovenbouw. Hun 

conclusie: “Talent in Beeld is leuk!”

Larissa uit groep 6 deed verslag van de leuke knutselochtend 

van groep 3 en 4. Plus: reacties van de kinderen zelf, 

opgetekend door Dion, Larissa, Kylian, Junior, Emmy, Jelijne, 

Renske en Luuk.

Afgelopen periode konden 
leerlingen uit groepen 7 en 8 
tijdens Talent in Beeld kiezen 
voor sport of creatief.
Buiten op het grote grasveld 
voor de school was meester 
Bart paraat. Binnen in de grote 
gymzaal meester Ruud en een 
moeder om te helpen. Kinderen 
konden kiezen tussen schaken, 
voetbal, slagbal, rugby, hockey 
en bokspringen.
Voor creatief was de keuze: 

drama, schilderen, filosofie 
en gebarentaal (lees ook het 
interview met moeder Irene op 
pagina 5). Er waren ouders bij: 
moeders gaven schilderen en 
filosofie. 

Met geschiedenis ging het over 
de gouden eeuw. In vier lessen 
deden de kinderen van alles: van 
een film kijken tot college volgen 
en ook creatieve opdrachten.
Groepen 5 en 6 deden bij 

geschiedenis ook allerlei 
opdrachten. Zoals een 
powerpoint maken en VOC-
schepen tekenen en bouwen. 
Bij het thema kunst werden 
alle kinderen in verschillende 
groepen verdeeld. De ene groep 
deed cijferkunst met juf Femke, 
de andere een zelfstandige les, 
de derde groep maakte een 
zelfportret en kinderen konden 
ook een boekverslag maken.

Groep 3 en 4 had een knutselochtend voor Talent in Beeld. Kinderen 
maakten fantasiedieren van flessen en papier. Ze waren druk bezig 
met tekenen, knippen, plakken en versieren. Dat laatste vonden de 
kinderen het leukst. Omdat iedereen een andere fles gebruikte, werd 
de vorm van elk dier weer anders. Opvallend: één kind maakte een 
enge, coole zombie! Iedereen deed hard zijn best om het mooi te 
maken, op zijn eigen manier.
Tess maakte een poes. “Knutselen is leuk!”, zegt ze enthousiast. 
Pascal en Indy vinden het vooral leuk dat zij helemaal zelf mogen 
weten hoe hun beest wordt. Stan uit groep 3 maakte een vogelspin, 
met veertjes en papier. “Alle hulpouders helpen goed”, vindt hij. Bob 
is vooral blij dat hij niet hoeft ‘te werken’, vertelt hij. “Ik maak een 
vogel en ik hoop dat hij mooi wordt!” Micha maakte een vis en heeft 
daarvoor ook een tekening gemaakt. Moeder Margreet is aan het 
helpen. Welk dier zij het mooiste vindt geworden? “Ik kan niet kiezen, 
want ze hebben allemaal wel iets leuks!”

De Kring doet mee met 
Innovatieproject SlimFit. Via dit 
project is extra geld beschikbaar 
om onderwijs anders te 
organiseren. De komende 
jaren doen we ervaring op met 
diverse organisatievormen, om 
zo te ontdekken hoe we met ons 
onderwijs zo goed mogelijk recht 
kunnen doen aan het talent van 
kinderen, ouders en teamleden.
We werken samen en doen 
groepsdoorbrekende activiteiten. 
We zetten talent van leerkrachten 

bewuster in. Om een idee te 
geven: in de groepen 5 en 
6 bereidt één leerkracht een 
les geschiedenis voor, één 
een les aardrijkskunde en één 
een les gym. Deze leerkracht 
geeft vervolgens aan meerdere 
groepen achter elkaar les. Meer 
voorbereidingstijd voor één 
vak betekent een inhoudelijk 
krachtiger les.
Zo doen we meer ervaring op. 
Ook met groepsoverstijgende 
themaprojecten. Kinderen leren 

elkaar goed kennen en leren 
samenwerken. Leerkrachten 
focussen op hun talent én 
hebben ruimte om kinderen 
die meer ondersteuning nodig 
hebben te kunnen begeleiden. 
We kunnen soms kleinere 
groepen maken bijvoorbeeld, of 
clusteren leerlingen op talenten 
en onderwijsbehoeften. Dat 
maakt onderwijs op maat beter 
mogelijk.

Irene van Katwijk heeft een kind op De Kring. Zij verzorgde tijdens Talent in Beeld een workshop 

gebarentaal voor leerlingen van De Kring. De kinderen vonden het een geweldige kennismaking 

met deze ‘geheimtaal’. Junior Tjokrowidjojo uit groep 7 interviewde Irene.

Wat doe je bij Talent in Beeld?
Ik leer kinderen gebarentaal.

Waarom heb je zelf gebarentaal geleerd?
Ik vind het fijn dat je naar het gezicht moet kijken. En het is net geheimtaal! Daarom deed ik een studie 
gebarentaal en tolk.

Geeft u alleen gebarentaal aan leerlingen van De Kring?
Momenteel wel, maar ik ‘praat’ ook wel met dove vrienden als ik met ze meega naar het dovencafé.

Door Junior

Door Dion en Luuk

Superman op De Kring!

Tekenen is leuk, skaten ook. Maar haar grootste 
talent is toch pianospelen! Kristen is 8 jaar en 
Rumba is het leukste liedje dat ze heeft gespeeld. 
Les krijgt Kirsten in de bibliotheek in de Eglantier, 
elke woensdagmiddag. “Als ik muziek speel word 
ik vrolijk”, zegt Kirsten.

Door Emmy

Kristen: pianotalent!

SlimFit

‘Geheimtaal’ leren tijdens Talent in Beeld

Leerkracht Joke Faas is onze kindercoach. Jelijne Zintel uit groep 7 vroeg haar  

wat dat precies is en waarom ze zo graag kindercoach is.

“ Als kindercoach graag 
kinderen helpen”

Door Junior en Jelijne

Snel en smakelijk schilderen

Juf Joke Faas is kindercoach. Zij 
helpt kinderen met hun verdriet 
of problemen op onze school. 
“Ik wil dat kinderen zich hier 
gelukkig voelen”, legt ze uit. 
“Daarom wil ik kindercoach zijn, 
dan kan ik kinderen helpen.”

Juf Joke leert kinderen hoe zij 
kunnen omgaan met groot en 
klein verdriet. En ze gaat ook 
talenten ontdekken. Wie goed 
kan tekenen mag tekenen hoe 
hij of zij zich voelt en als je 
goed kunt schrijven, kun je dat 

opschrijven. Hoe dat dan precies 
gaat? Meestal vragen ouders 
of juf Joke kan komen helpen. 
“Kinderen kunnen mij alles 
vertellen”, zegt juf Joke. “Niets is 
raar.”

Door Jelijne

Thijs is een voetbaltalent. Later wil hij dan 
ook graag een echte ster in voetbal worden. 
Waarom? “Dan word ik beroemd en verdien 
ik veel geld!” AJAX vindt Thijs de beste club 
uit de Eredivisie, maar zijn lievelingsclub is FC 
Barcelona en zijn favoriete speler is Messi, omdat 
hij mooie doelpunten kan scoren. Zelfs zijn leukste 
computerspel gaat over voetbal: FIFA 13.

Door Luuk

Thijs: voetbaltalent!

Pascale is 8 jaar en ze zit op De Kring. Ze hockeyt graag, omdat ze er 
“lekker fanatiek” bij kan zijn. Ze hockeyt bij HC Ares en haar vader is haar 
trainer, Ellen is haar coach. Ze heeft al een paar goals gemaakt!”

Door Matthijs

Pascale: hockeytalent!
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KringNieuws KringNieuws

MAM’s Kinderopvang 
De Kring

Ons dakterras … hoort ook bij de school!

“ Samen een goede 
school maken!”

De Kring werkt sinds schooljaar 
2012-2013 samen met MAM’s 
De Kring. MAM’s Kinderopvang 
is er in onze school voor onze 
leerlingen van 4 tot en met 13 
jaar. MAM’s biedt buitenschoolse 
opvang die is afgestemd op 
onze visie en ons onderwijs. 
Voorschoolse opvang start om 
7.30 uur: de MAM’s specialist 
brengt ieder kind naar de klas 
als onze school begint. Na 

schooltijd biedt MAM’s een 
activiteitenaanbod dat zoveel 
mogelijk tegemoet komt aan de 
diverse talenten van kinderen. 
Ontdekken, knutselen, vrij spel, 
natuur, spelen of sporten: het 
kan allemaal. MAM’s sluit om 
18.15 uur en is tijdens elke 
schoolvakantie open. 

➜ Meer weten? Kijk op  
www.mamskinderopvang.nl

Natuuronderwijs wordt leuker 
als je zelf aan de slag mag met 
alles wat groeit en bloeit. Dat 
kan op ons dakterras, dat door 
één van onze leerkrachten met 
‘groen talent’ deels is ingericht 
als tuin. Je vindt er bakken waar 
groente groeit, een composthoop 

en zelfs fruitboompjes. Met de 
‘opbrengst’ kunnen kinderen 
natuurlijk ook weer lekker koken 
in onze keuken.
Kunstenares Mirjam Tiggelhoven 
maakte het mozaïektalent in 
kinderen wakker en maakte 
samen met leerlingen mooie 

bankjes. Er is ook een hoek 
ingericht waar kinderen kunnen 
brainstormen of zich even 
kunnen terugtrekken om stil te 
zijn. Ouders versierden de muren 
op het terras met aantrekkelijke 
graffiti, na een workshop van 
een kunstenaar.

Sinds schooljaar 2013-2014 is Kees Kievit schoolleider van  

De Kring. Mikkeline August uit groep 6 vroeg hoe hij dat vindt.

Techniekschool
Zien hoe leidingen er eigenlijk uitzien? Hoe de wc werkt? Hoe 
vloerverwarming werkt? Wat er eigenlijk achter plafonds en muren 
zit? Dat kan allemaal in ons 
technieklokaal, waar we techniek 
zoveel mogelijk zichtbaar 
hebben gemaakt voor kinderen. 
Omdat kinderen graag met 
hoofd én handen werken, is 
De Kring techniekschool. De 
onderbouwleerlingen kunnen aan 
de slag met de techniekkast en 
de andere groepen werken met 
techniekkisten. Omdat we ook 
perslucht en zwakstroom hebben, 
kunnen kinderen ook werken met 
lampjes, draadjes en luchtdruk.

Kringviering
Toneel, dans en muziek: het 
komt allemaal langs tijdens 
de Kringvieringen. Kinderen 
bereiden samen met hun 
leerkracht een voorstelling voor 
en laten hun talent zien aan 
andere leerlingen van de school. 
’s Middags komen de ouders 
hun kinderen bewonderen. De 
voorstellingen komen goed uit de 
verf in ons theater in de school.

Door Jamie bo

Trommelaars

Door Emmy en Renske

Creatieve Kring!

Vanaf schooljaar 2013-2014 is ons dakterras helemaal klaar! 

En is dan volwaardig onderdeel van ons schoolgebouw. 

Kinderen kunnen er lekker werken aan vrolijk gekleurde 

picknickbanken, maar er is meer.

Genieten en leren van 
Oegandees talent
In juni 2013 bezocht het Oegandese kinderkoor Kidsgear De Kring. De kinderen gaven 

workshops in diverse klassen, beantwoordden vragen en traden op voor leerlingen en ouders 

van De Kring. Junior, Jelijne, Larissa en Jamie bo doen verslag.

“Om 11.00 uur begon het feest. Ze dansten en dansten. Ook gaven de kinderen een workshop over 
hun instrumenten en we leerden een liedje. Na het optreden konden we souvenirs kopen. Een groepje 
kinderen van De Kring deed ook mee aan de actie: ze verkochten zelfgemaakte armbandjes. Verder kon 
je trommels, fluiten, beeldjes en kettingen kopen.”

Door Jamie bo

Waarom wilde je onze directeur worden?
Omdat De Kring een fantastische school is met schitterende kinderen! 
Ik vind het belangrijk dat die allemaal hun talent kunnen ontdekken en 
ontwikkelen!

Hoe is het om directeur te zijn?
Ik ga met plezier naar school! Ik wil graag met alle kinderen, meesters 
en juffen en ouders een goede school maken! Als wij allemaal ons 
talent in kunnen zetten, dan zorgt dat voor (nog) beter onderwijs!

Door Mikkeline

Gezonde school!

Gezonde traktaties, lekker 
veel bewegen en kooklessen: 
De Kring doet mee aan het 
landelijke project De Gezonde 
School. Doel is kinderen en 
ouders bewust maken van het 
belang van een gezonde leefstijl. 
Dat stimuleren wij natuurlijk graag.

Culturele Kring

We halen cultuur de school in 
en gaan er ook zelf op uit. Zo 
bezoeken we het Natuurhuis, 
Paleis ‘Het Loo’ en het Kröller-
Müller museum. We maken ook  
gebruik van het aanbod van  
stichting ondersteuning kunst- en  
cultuureducatie Markant. Leskisten,  
projecten, groepsactiviteiten: we 
zorgen dat muziek, dans, drama, 
beeldende kunst en literatuur aan 
bod komen.

“In de klas van juf Elle 
mogen alle leerlingen vragen 
stellen aan de kinderen 
uit Oeganda. De meest 
gestelde vragen: ‘Wat eten 
en drinken jullie zoal’? De 
kinderen vinden het echt leuk 
en gaan ook Nederlandse 
liedjes zingen. De kinderen 
uit Oeganda trommelen bij 
‘Poesje Mauw’!”

Door Junior en Jelijne

We doen het graag samen met 
ouders en ouders zijn graag 
betrokken bij De Kring. Driekwart 
van ‘onze’ ouders is regelmatig 
actief op school, ouders komen 
graag naar ouderavonden of 
open dagen en bijna alle ouders 
helpen hun kind met huiswerk, 
opdrachten of werkstukken. 
Belangrijk, want onderzoek wijst 
uit dat grote ouderbetrokkenheid 
gunstig is voor de ontwikkeling 
en leerresultaten van kinderen.

Ouders zijn regelmatig in 
onze school te vinden. Er zijn 
inloopmiddagen, koffieochtenden 
en we hebben een Ouderraad 
en Medezeggenschapsraad. 
We kunnen rekenen op de 
hulp van ouders bij klussen, 
overblijven, sporten, koken, 
vervoer, decorbouw en nog veel 
meer. Ouders denken ook mee 
over ons onderwijs, bijvoorbeeld 
tijdens een ouderavond en 
ouderpanel. We organiseerden 

ook al eens een Talentenmarkt 
waarbij ouders hun talenten 
konden laten zien en aanbieden 
voor het goede doel.
Ouders zijn zeer tevreden over 
De Kring. Zij geven onze school 
een dikke 8 als rapportcijfer. Dat 
geldt ook voor onze leerlingen 
en onze medewerkers, beide 
groepen geven De Kring een 
8.3! Daar zijn we natuurlijk heel 
blij mee.

We gaan natuurlijk met onze tijd mee en 
werken ook veel digitaal. In alle klassen 

vind je digitale schoolborden en kinderen leren 
internet op de juiste manier gebruiken.

Sportief!
Ons sportieve talent krijgt zéker de ruimte op De Kring. We doen aan 
veel schooltoernooien mee, hebben Sport van de Maand, organiseren 
steevast sportdagen en kunnen voor ons bewegingsonderwijs terecht 
in een prima ingerichte gymzaal.

“Ik mocht even meedoen!”
“Op woensdagochtend 19 juni kwam de groep uit Oeganda al om 
8.15 uur naar onze school. Aan het einde van de show werd een 
aantal kinderen uit het publiek gehaald. Ik mocht ook even meedoen, 
dat was heel leuk. Het kinderkoor gaf ons een echte workshop en 
leerde ons trommelen op de djembé. Dat instrument was gemaakt 
van dierenhuiden, touwen en hout. Tijdens het optreden droegen de 
Oegandese kinderen een zwart hemd met blauwe broek of rok met 
witte bloemen erop. Na afloop verkochten de kinderen zelfgemaakte 
spullen en muziekinstrumenten om geld in te zamelen voor kinderen 
die niet naar school kunnen in Oeganda. Bij elkaar is wel 1875 euro 
opgehaald!”

Door Larissa

Tevreden en betrokken ouders
Graag samen!

Elk jaar kiest De Kring als goed doel een project in de wereld 
waarvoor we samen sparen. Elke maandagmorgen mogen 
kinderen hiervoor geld meenemen. Eén van de recente 
spaardoelen was de Stichting UP4S. Die steunt projecten in 
Oegenda die het leven van wezen verbetert door een opleiding 
aan te bieden. Zo kunnen deze kinderen/jongeren later in hun 
eigen land aan het werk.
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Daphne van der Haas zit in groep 6. Haar talent? 
Volleyballen! “Ik ben op volleybal gegaan omdat 
mijn zus ook volleybalde en dat zag er leuk uit. Nu 
vind ik het ook leuk!”, zegt Daphne. Zelfs zó leuk 
dat Daphne later graag een beroemde volleybalster 
wil worden.

Door Larissa

Daphne: volleybaltalent!

Vier keer per week traint Yvar om een nog betere volleyballer te 
worden. “Volleybal is zo leuk omdat het een teamsport is”, zegt 
Yvar. Of hij nog een ander talent heeft? “Rekenen, daar ben ik 
goed in en ik vind het ook leuk.”

Door Renske

Yvar: 
volleybaltalent!

Colofon 
Deze Kringkrant is grotendeels gemaakt door leerlingen van De Kring: Jamie bo, Kylian, Emmy, Renske, Luuk, Lisan, 
Larissa, Mikkeline, Jelijne, Junior, Dion en Matthijs. Workshops schrijven, fotograferen en cartoons maken werden 
verzorgd door: Anne-Marie Veldkamp, Marcel Mooij en Edo Draaijer. 
Coördinatie: Joke Beekman. Samenstelling en inhoud: Joke Beekman, Diddy DeSain, Esther van Dijk, 
Tilly Jaarsma (PR Commissie De Kring), Kees Kievit, Anne-Marie Veldkamp. Redactie: Anne-Marie Veldkamp. 
Eindredactie: Joke Beekman, Kees Kievit. Fotografie: leerlingen van De Kring, Marcel Mooij, Jeroen Jazet. 
Vormgeving: Maura van Wermeskerken. Druk: VDA-Groep.
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Op De Kring
Mag je zijn wie je bent
Ieder kind ontdekt er zijn 
talent

Of je goed bent in rekenen
Goed bent in taal
Natuur of computer
Het telt allemaal

Of je mooi kan schrijven
Of houd van muziek
Goed bent in sporten
Of goed met techniek!

Op De Kring
Mag je zijn wie je bent
Ieder kind
Ontdekt er zijn talent

We werken er samen
In een prachtig gebouw
Met eerlijke regels
Voor mij en voor jou

Laat dus maar horen
Klap maar en zing:
Wij staan vierkant
Achter De Kring!

Larissa is fan van het Kringlied! 

Tekst: Herman Kattemölle

PCBS De Kring is één van de  
28 protestants-christelijke basisscholen 
van Stichting PCBO Apeldoorn, 
www.pcboapeldoorn.nl
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