
 

 

NIEUWS UIT DE KRING 4                 

Apeldoorn, 02 november 2016 

 

Dit is de vierde 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 

De komende weken is het thema van Trefwoord: Doorbijten.  

De verhalen uit de Bijbel die deze weken centraal staan gaan over Jakob en zijn oom 

Laban en over Rachel en Lea. 

In de klas zullen we praten over: Ergens voor gaan, je doel nastreven en volhouden. 

Over wat je ertoe brengt om weerstand te overwinnen.  

 

All Souls All Mates 

Op vrijdag 4 november a.s. vanaf 19.00 uur vindt voor de 5e keer de 

kaarsenactie ‘All Souls, All Mates’ plaats rond De Drie Ranken. 

Verspreid over 25 kramen worden 10.000 kaarsjes aangestoken als 

teken van verbondenheid tussen mensen. Een indrukwekkende 

gebeurtenis waarin licht het donker verdrijft… 

 

Om 21.00 uur is de kaarsenactie ten einde. Samen met andere PCBO 

scholen uit de Maten zullen wij deze actie ondersteunen door een 

kraam te bemannen en ervoor te zorgen dat de kaarsen blijven 

branden. Op deze manier willen wij uiting geven aan onze identiteit. 

 

Methode Goed Gedaan! 

Deze weken hebben we met de methode Goed Gedaan! gewerkt aan het thema Opkomen voor jezelf. 

De kinderen leren wat je allemaal kunt doen als iemand iets doet wat jij vervelend vindt: 

 Stil wegkruipen (niks durven zeggen). 

 Boos tekeergaan (mopperen, schreeuwen, schelden). 

 Slim aanpakken (kalm en duidelijk zeggen wat voor jou vervelend is). 

 

Oudergesprekken 

In de week van 21 november vinden er oudergesprekken plaats over de ontwikkeling van uw kind. 

Deze gesprekken zijn van maandag t/m donderdag. Op maandag en donderdag van 14.30 tot 17.00 en 

van 17.30 tot 19.00. Op dinsdag van 14.30 tot 17.00 en op woensdag van 13.30 tot 15.00.  

Zit uw kind in groep 1 en heeft u net een huisbezoek gehad dan zijn deze gesprekken voor u niet nodig.  

 

Binnenkort ontvangt u de uitnodiging voor deze 10 minutengesprekken via digiDUIF. Het inplannen 

van de gesprekken voor uw kinderen doet u dan zelf via de gesprekkenplanner in digiDUIF. Wij zullen 

met de uitnodiging een stappenplan versturen, waarin beschreven staat op welke manier dit in zijn 

werk gaat. 

 



 

DigiDUIF 

Sinds begin oktober is digiDUIF het medium om te communiceren met school. Als ouder kunt u de 

school een bericht sturen via de knop “contact met school”. Daar kunt u kiezen voor: 

 Directie (deze optie gebruikt u als u de directie wilt 

bereiken),  

 Leerkrachten van kind A (deze optie stuurt een bericht naar 

beide leerkrachten die voor de groep van kind A staan),  

 (eventueel) leerkrachten van kind B, 

 Leerkrachten van kind A en B (deze optie gebruikt u als alle 

leerkrachten van u kinderen bereikt moeten worden).  

 

De mogelijkheid om andere leerkrachten individueel een bericht te versturen is op dit moment niet 

mogelijk, hier wordt wel aan gewerkt door digiDUIF. Zodra dit klaar is, vindt u dit terug bij “contact 

met school”. 

Het is niet mogelijk om als ouders onderling via digiDUIF berichten te versturen. Wel kunt u uw 
persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer, e-mail) zichtbaar maken voor anderen, zodat andere 
ouders contact met u kunnen opnemen. Dit stelt u in bij “mijn profiel” tabblad “connecties”. 

DigiDUIF heeft ook een support-pagina. http://support.digiduif.nl/support-voor-gebruikers, ook voor 
allerhande vragen is digiDUIF via de mail te bereiken op: vragen@digiduif.nl 

Kringvieringen 

De afgelopen jaren stonden er 6 kringvieringen op 

de kalender. Twee groepen verzorgden een korte 

voorstelling op het toneel, dit kon een liedje zijn, 

een dans, een versje of iets anders wat er in de klas 

aan bod gekomen was. Dit jaar willen we dit anders 

aanpakken. We werken namelijk in alle groepen 

rond een viertal thema’s. Het eerste thema waar we 

aan werken is het thema “Reizen en Ontdekken”. In 

de week van 7 november sluiten we dit thema af en 

willen we u hierbij uitnodigen. 

 

Op vrijdag 11 november bent u om 14.00 uur van harte welkom om in de klas van uw zoon/dochter te 

komen kijken wat er allemaal gedaan is rondom dit thema. In de klas presenteren de kinderen wat ze 

hebben gemaakt, hebben uitgezocht en hebben ontdekt rondom het thema. Als u meerdere kinderen 

op school heeft kunt u eerst een kijkje nemen bij uw ene kind en daarna bij uw andere kind in de klas. 

Als u alles heeft bekeken kunt u samen met u kind(eren) naar huis.  

 

Intern bespreken we de manier waarop we het podium en het theater bij deze momenten gaan 

betrekken. Hier hoort u t.z.t. meer over. 

 

http://support.digiduif.nl/support-voor-gebruikers


 

Ouderbijdrage  

Een aantal weken geleden is de brief voor de vrijwillige ouderbijdrage 

meegegeven met uw kind. Van deze ouderbijdrage worden verschillende 

activiteiten waaraan de kinderen op school deelnemen betaald. U kunt 

hierbij denken aan:  

 Het Sinterklaasfeest. 

 Het Kerstfeest. 

 Het Paasontbijt. 

 De Koningsdag. 

 De avondvierdaagse.  

 Het bezoek aan het hertenkamp. 

 Het volgen van de EHBO-cursus in groep 8.  

 De ASK-voorstelling.  

 En nog veel meer… 

 

Al deze activiteiten kunnen alleen met uw bijdrage gerealiseerd worden, daarom graag uw aandacht 

hiervoor. Mocht u om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om een financiële bijdrage te leveren, 

dan kunt u dit kenbaar maken bij Kees Kievit. Dit voorkomt een hoop extra administratie en voor de 

school is duidelijk waar we wel of niet op kunnen rekenen. Ook is er dan gelegenheid om samen te 

zoeken naar andere mogelijkheden. Graag wijs ik u op de mogelijkheden van Stichting Leergeld, ziet u 

hiervoor de website: http://www.leergeld.nl/ 

 

Lunch 

We draaien nu al een aantal weken het continurooster en we merken dat er veel rust heerst in de 

school. De kinderen nemen veelal lekkere en gezonde dingen mee naar school als tussendoortje of als 

lunch. Toch zien we ook nog met enige regelmaat dat kinderen snoep bij zich hebben, dit is niet de 

bedoeling. Wilt u uw kind helpen bij het meenemen van gezonde voeding? 

 

Inmiddels maken meer dan 70 kinderen gebruik van schoolmelk. Het kan zijn dat 

uw kind door ziekte of afwezigheid op een bepaalde dag geen schoolmelk heeft 

gehad. De gemiste pakjes kunnen uiterlijk op vrijdag opgehaald/meegenomen 

worden, dit in verband met de houdbaarheid. Voor het weekend ruimen we de 

overgebleven pakjes op.  

 

Drinkt uw kind nog geen schoolmelk en bent u wel geïnteresseerd? Kijk dan op 

www.schoolmelk.nl voor meer informatie of meldt u aan voor een abonnement. 

 

Gym  

Wilt u er als ouders voor zorgen dat uw kind op de dag dat hij/zij gym heeft makkelijke kleding draagt? 

Zo kunnen de kinderen zich snel omkleden en gaat er weinig tijd verloren met het omkleden. Met 

namen bij de groepen 3 en 4 vraagt dit extra aandacht. 

 

 

 

 

http://www.leergeld.nl/
http://www.schoolmelk.nl/


 

Welkom 
Wij heten de onderstaande kinderen van harte welkom op de Kring: 
 
Liv Dekker  Stein Vreven   
René Havekes   Mila Beumer 
 
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   4 nov  All Souls All Mates 
Vrijdag  11 nov  Kerk- en schooldienst groep 1 t/m 4 in de Drie Ranken 
Vrijdag  11 nov  14.00 uur Start afsluiting thema “Reizen en Ontdekken” 
Maandag t/m 21 nov   
Donderdag 24 nov  Week van 10 min gesprekken 
 
      
Met vriendelijke groet namens het team van De Kring, 

 

Kees Kievit 


