
 

 

NIEUWS UIT DE KRING 3                   

Apeldoorn, 30 september 2016 

 

Voor u ligt de derde 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.  
 
Kinderboekenweek “Voor altijd jong!” 
Aanstaande woensdag, 5 oktober, start de Kinderboekenweek! Dit jaar is het thema "Voor altijd 
jong!". Zoals ieder schooljaar zullen we de Kinderboekenweek feestelijk openen. De opening vindt 
plaats om 8.30 uur op het plein voor de hoofdingang. We willen u vragen met uw kind om 8.25 uur op 
het plein te zijn (ook kleuters en de kinderen uit groep 3 en 3/4). 
 

Gedurende de Kinderboekenweek zullen er meerdere activiteiten georganiseerd worden op school. Zo 
is er donderdag 6 oktober voor de groepen 1 t/m 4 een poppenkastvoorstelling en zal er voor de 
groepen 5 t/m 8 een theatervoorstelling worden gehouden. Op maandag 10 oktober is er een 
voorleesmiddag voor groep 1 t/m 4. En voor de groepen 5 t/m 8 is er een heuse voorleeswedstrijd. 
 
Voor de voorleesmiddag op maandag 10 oktober zijn we nog op zoek naar ouders, opa's en oma’s die 
willen komen voorlezen op school. Vanaf 13.15 uur bent u van harte welkom. Koffie en thee staan 
klaar. Het voorlezen is van 13.30-14.00 uur. U kunt zich opgeven via DigiDuif, door een mailtje te 
sturen naar de leerkracht van uw kind(eren). 

Bruna-actie 
Tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober 2016) organiseert Bruna weer een bijzondere 
spaaractie voor basisscholen in Nederland. Door kassabonnen te sparen kunnen scholen de 
schoolbibliotheek weer uitbreiden.  

Wanneer u een kinderboek koopt bij de Bruna tussen 3 oktober en 16 oktober, kunt u uw bon 
inleveren bij juf Annemiek op school. Zij verzamelt alle bonnen en gaat hiermee weer naar de Bruna.  

De Kring mag dan 20 procent van het gekochte bedrag 

besteden aan kinderboeken. Het zou gaaf zijn, wanneer wij 

onze fantastische schoolbibliotheek weer van een paar nieuwe 

boeken kunnen voorzien. Helpt u ons mee? Alvast bedankt. 

 



 

Project Biblionef 

Vrijdagmiddag 7 oktober zal er kleding- en speelgoedbeurs gehouden worden op de Kring 

(14.15-16.00 uur). Er kan voor een klein bedrag een plekje gehuurd worden. Inmiddels 

hebben 19 mensen een plekje gehuurd op de beurs. Het zou fijn zijn als dit er nog een 

paar meer worden. Meld u zich nog aan? 

 

Hoe werkt het? 

U kunt een plek huren voor 3 euro per 1m2 (aanmeldingen verlopen via de leerkracht van uw 

kind(eren)). Tijdens de beurs zal er ook koffie, ranja en cake verkocht worden. De opbrengst van de 

plekverhuur, eten en drinken gaat naar Biblionef. Meer informatie vindt u op http://www.biblionef.nl/  

De opbrengst van wat u verkoopt tijdens de beurs is voor uzelf. Het staat vrij om dit geld te doneren 

natuurlijk.  

 

Wilt u uw naaste omgeving op de hoogte brengen van deze actie? Komende maandag wordt er in de 

buurt van school geflyerd door de kinderen met eigen gemaakte flyers, ook ontvangt u via digiDUIF 

een flyer die u zelf kunt rondsturen. Alvast bedankt voor uw hulp! 
 
Methode GOED GEDAAN! 
Deze week werken we met Goed gedaan! aan het thema: “Grapje, plagen, pesten”. Dat kinderen 
elkaar soms plagen is heel gewoon. Maar pesten is dat niet! Bij pesten wordt steeds hetzelfde kind 
vernederd en buitengesloten. Pesten moeten we samen voorkomen!  
In de klas komt het volgende aan de orde:  
• Het verschil tussen uitlachen en in de lach schieten.  
• Je moet een beetje tegen geplaag kunnen.  
• Je moet duidelijk “hou op!” zeggen als iemand je op een vervelende manier 

plaagt.  
• Je moet allemaal samen zorgen dat er niet gepest wordt door het voor elkaar 

op te nemen en echt pesten altijd te melden bij de juf of meester.  
 
Tips voor thuis  
• Luister naar verhalen van uw kind over plagen en denk met hem mee over hoe hij het aan kan 

pakken.  
• Weet dat kinderen soms langzaam de rol van “pester” krijgen, doordat anderen lachen om alles 

wat zij doen.  
• Zoek contact met school als u denkt dat er gepest wordt.  

 

(Verkeers)veiligheid rondom de school 

Vanuit de ouderraad van is het initiatief genomen om met gemeentewerkers en het team van De Kring 

handhaving de veiligheid rondom De Kring te bespreken en waar nodig verbeterpunten aan te 

brengen.  

 
Vanuit dit gesprek willen wij u vragen om mee te werken aan de verkeersveiligheid, door uw auto 
alleen in de parkeervakken te parkeren of op de parkeerstrook langs het veld. Zo zorgen wij samen 
voor een meer overzichtelijke situatie voor onze kinderen.  

http://www.biblionef.nl/


 

Ook is er besproken wat er wordt gedaan om vandalisme tegen te gaan. 's Avonds en in het weekend 
is ons schoolplein niet toegankelijk. Wanneer u als ouder/ verzorger mensen rond de school ziet 
hangen belt u dan gerust de politie 0900-8844.  
 
Er wordt, in samenwerking met de Gemeente, ouders en schoolpersoneel, blijvend gewerkt aan een 
(verkeers-)veilige, schone omgeving. Heeft u vragen of suggesties, wij horen dit graag van u.  

 

Overstappen van Basisschoolnet naar digiDUIF 

Inmiddels is 90% van onze ouders overgestapt van Basisschoolnet naar digiDUIF, dit is erg fijn! Vanaf 3 

oktober 2016 zullen we alle communicatie via digiDUIF laten verlopen. Zoals u eerder heeft kunnen 

lezen gaat alles, wat vanuit Basisschoolnet niet opgeslagen is op uw eigen computer, verloren. Dus 

mocht u mailtjes, documenten of andere zaken willen bewaren dan heeft u nog een aantal dagen om 

dit van Basisschoolnet af te halen. Na 3 oktober is Basisschoolnet niet meer 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.  

 

Basiszaken 

Als u een bericht naar school wilt verzenden, gaat u in het linker menu naar “berichten” en kiest voor 

“contact met school”. Daar heeft u enkele opties: 

• Met “bericht naar directie” verstuurt u een bericht naar de directie.  

• Met “bericht naar de leerkrachten van ......” verstuurt u een bericht naar alle leerkrachten van dit 

kind.  

• Heeft u meerdere kinderen op school, dan verschijnt er ook een optie “verstuur naar alle 

leerkrachten”. Hiermee verstuurt u het bericht naar de alle leerkrachten van uw beide/ drie/ vier 

kinderen. Dus niet naar het hele team.  

 

In de komende weken zal het systeem uitgebreid worden met de mogelijkheid om naar alle 

leerkrachten een bericht te versturen.   

 

Het is in digiDUIF niet mogelijk om als ouders onderling berichten te versturen. Maar u kunt wel uw 

privé-gegevens delen. Dat betekent dat de contacten (lees: de ouders uit de groep(en)) van mijn 



 

kind(eren)) uw privé-gegevens kunnen inzien. Bij het instellen van uw account heeft u hier al uit 

moeten kiezen, maar als u iets wilt wijzigen, werkt dat als volgt:  

• U gaat naar “mijn profiel”, kiest voor “connecties”, kies dan voor “wijzig” er verschijnt een scherm 

waarin u d.m.v. vinkjes kunt aangeven welke gegevens u wilt delen.  

 

DigiDUIF heeft ook een app. Hiermee is het ook mogelijk berichten te ontvangen, de agenda in te zien 

en de gedeelde contactgegevens in te zien van uw contacten. 

 

Brainpower 2016-2017  

Op donderdag 6 oktober 2016 start er naast de extra uitdaging in de klassen 

Brainpower. Bij Brainpower ontmoeten kinderen uit verschillende groepen 

elkaar, waarbij het “leren leren” .  

centraal staat. 

 

In overleg met de leerkrachten en ib-er zijn de kinderen voor Brainpower geselecteerd. Aan het einde 

van elke periode (vakantie tot vakantie) zal steeds opnieuw bekeken worden welke kinderen 

Brainpower gaan volgen. De leerkracht blijft eindverantwoordelijk voor de uiteindelijke resultaten van 

uw kind. Tamara Leeneman ondersteunt de kinderen en leerkrachten bij het voorbereiden, 

organiseren en uitvoeren van de extra oefenstof in en buiten de klas.  

 

Mocht uw kind de komende periode aan Brainpower deelnemen dan bent u inmiddels op de hoogte 

gesteld door school. Ook zal u via digiDUIF regelmatig op de hoogte gehouden worden wat er wordt 

gedaan tijdens deze momenten.  

 

Programma 

De kinderen van groep 1 en 2 gaan in groepjes van vier kinderen uitdagende spellen doen. De kinderen 

van groep 3 en 4 gaan tot en met de kerstvakantie ook uitdagende spellen doen en gaan na de 

kerstvakantie aan het werk met een thema, waar ze opdrachten bij moeten maken. De kinderen van 

groep 5 en 6 en groep 7 en 8 starten met het thema: “Een huisje op de maan”, hierbij gaan ze allerlei 

zaken onderzoeken.  

 

Naast deze groepen van Brainpower start er na de herfstvakantie een module voor groep 7 en 8. 

Hierin werken kinderen, gedurende een kortere periode, aan een bepaald vakgebied bijvoorbeeld een 

onderdeel van wiskunde. 

  

Agenda 
Woensdag  05 oktober  8.25 uur Opening Kinderboekenweek 
Vrijdag  07 oktober  14.15-16.00 uur Kleding- en speelgoedbeurs 
Maandag 10 oktober  13.15-14.00 uur Voorleesmiddag 
Vrijdag   14 oktober  Groep 1 t/m 4 vrij 
Maandag  10 t/m 14 oktober Schoonmaakweek (komende week meer informatie!)  
Maandag 17 oktober  Start Herfstvakantie 
 
Met vriendelijke groet namens het team van De Kring, 

 

Kees Kievit 


