
 

 

NIEUWS UIT DE KRING 3                   

Apeldoorn, 2 december 2016 

 

Voor u ligt de vijfde 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.  
 
Sinterklaas 
Dit weekend zal er in veel gezinnen het Sinterklaasfeest gevierd worden. Wij wensen u en uw kinderen 
veel plezier. Aanstaande maandag hopen we met alle kinderen Sinterklaas te verwelkomen op school. 
Hoe zou hij dit jaar aankomen? Benieuwd? Om 8.30 uur halen we de Sint en de pieten binnen, u bent 
van harte welkom om te komen kijken op het plein voor de school.  
 
Via deze weg willen we alle ouders en leerkrachten die het feest hebben voorbereid hartelijk 
bedanken, want de aanloop naar maandag 5 december was weer erg gezellig en geslaagd! 
 
Nieuwe website 
Aanstaande maandag 5 december gaat de nieuwe website van De Kring live. Afgelopen maanden is er 
heel hard gewerkt om de nieuwe website vorm te geven. We zijn als school trots op het resultaat. De 
nieuwe site is vanaf maandag te vinden op: 
www.kring.pcboapeldoorn.nl 
 

Naast de website, die vooral bedoeld is voor nieuwe ouders, houden we u via 
Facebook op de hoogte van recente activiteiten binnen de school. Op Facebook 
plaatsen we bijna dagelijks nieuwe berichten en foto’s. U hoeft zelf niet persé een 
Facebookaccount te hebben om de pagina van De Kring te bekijken. De 
Facebookpagina van De Kring is een leuke aanrader! U vindt onze pagina op: 
https://www.facebook.com/pcbsdekring/ 
 

Opbrengsten acties 
Biblionef 
Tijdens de Kinderboekenweek hebben we Biblionef gesteund. We kijken terug op een 
geslaagde kleding- en speelgoedbeurs. Naast dat het erg gezellig was, is een bedrag van 
318,15 euro opgehaald! Het geldbedrag is inmiddels gedoneerd aan Biblionef. Kinderen op De 
Kring kunnen met veel plezier mooie boeken lezen en nu kunnen andere kinderen op de 
wereld dit ook! Dank u wel voor uw hulp en steun! 
 
Actie voor de  tijger  
Hallo allemaal, voor de tijgeractie hebben we 45 euro opgehaald. We willen jullie bedanken voor het 
inleveren van flessen voor de tijger. Wij hopen dat de tijgersoorten nooit uitsterven, want het zijn 
mooie dieren. Het geld is opgestuurd naar het WNF (Wereld Natuur Fonds).   

Groetjes van Lara, Evelien, Kseniya en Amber.  

http://www.kring.pcboapeldoorn.nl/
https://www.facebook.com/pcbsdekring/


 

Digitaal lezen 
Digitaal lezen, wie doet dit nog niet? Steeds meer mensen hebben 
een e-reader en lezen hun boeken digitaal.  

Op De Kring spelen we in op deze mooie ontwikkeling. Onze 
bibliotheek-ouder heeft alle tijdschriften, waarop we als school 
geabonneerd zijn, gedigitaliseerd. De kinderen in de groepen 5 t/m 
8 lezen deze tijdschriften nu op de tablets. De kinderen zijn erg 
enthousiast. Dit soort initiatieven/ontwikkelingen betalen we nog 
steeds van de opbrengst van de sponsorloop voor de nieuwe 
bibliotheek. Gaaf toch?! 

Methode GOED GEDAAN! 
In de methode Goed Gedaan! werken we twee wekelijks aan verschillende thema’s. De afgelopen 
weken hebben we bijvoorbeeld gewerkt aan: 

 Opkomen voor jezelf 

 Blij met jezelf 

 Samen spelen en werken 

Deze week werken we met Goed Gedaan! aan het thema “Druk, druk, druk”. Tv, games en internet 
maken de wereld van kinderen interessant maar ook erg groot en spannend. Kinderen moeten leren 
omgaan met al die informatie en indrukken.  

In de klas komt het volgende aan de orde:  

 Akelige nieuwsberichten kunnen je ongerust maken.  

 Van spannende films en games kun je onrustig worden.  

 Stop met spelen of kijken als je te gespannen raakt.  

Tips voor thuis: 

 Let op of uw kind meekijkt naar uw tv-programma’s en of hetgeen hij/zij 
daar ziet en hoort niet te spannend is. Praat daar dan met uw kind over 
en stel hem gerust.  

 Weet naar welke tv-programma’s uw kind zelf kijkt en kijk af en toe 
mee. Dan kunt u er samen over praten.  

 Zorg dat uw kind niet té veel indrukken opdoet via de tv en zijn energie 
kwijt kan door lekker buiten te spelen of bij een sportclub te gaan.  

Nieuws vanuit de Ouderraad   
Via deze Nieuws uit de Kring willen wij u informeren over een aantal zaken binnen de Ouderraad.  
 
Nieuw lid  
We zijn blij dat we een ouder bereid hebben gevonden om lid te worden van de Ouderraad. Het gaat 
om de volgende kandidaat: Cynthia Heeringa, OR-lid. Mocht u bezwaar hebben tegen de benoeming 
van dit nieuwe lid, 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, zal het nieuwe OR-lid per volgende vergadering benoemd worden.  
 

mailto:orkring@pcboapeldoorn.nl


 

Samenstelling OR 2016-2017  
De OR is compleet voor dit schooljaar en de samenstelling ziet er als volgt uit:  
Yvonne van Donselaar, voorzitter  Tanja van Agterveld, penningmeester  
Janneke Roskam, secretaris   Linda Plugge, OR-lid  
Henry Rooks, OR-lid    Annemieke Schuyl, OR-lid  
Geeske Timmerman, OR-lid   Nicole Westendorp, OR-lid  
Eugenie Knaap, OR-lid    Hub Orbons, OR-lid  
Cynthia Heeringa, OR-lid   Neeltje Mandemaker, Teamlid  
Lucie van der Maas, Teamlid  

 
Met vriendelijke groet, De Ouderraad   
 
Nieuws vanuit de MR 
In de laatste vergadering van de MR zijn de rollen/taken officieel vastgelegd voor het schooljaar 2016-
2017. Via deze weg informeren wij u hier graag over.  
 
Rollen MR 2016-2017 
Voorzitter:    Tom Versteeg 
Secretaris:    Niels Zintel  
Algemeen lid oudergeleding:  Leoni van Vliet 
Algemeen lid personeelsgeleding: Diddy de Sain  
Algemeen lid personeelsgeleding: Nanda van der Schrier  
Algemeen lid personeelsgeleding: Joke Beekman  
 
Voor vragen kunt u ons bereiken op het onderstaande mailadres: 
mrkring@pcboapeldoorn.nl 
 
Kerstvoorbereidingen 
De voorbereidingen voor kerst zijn in volle gang. Op donderdag 22 december vieren wij met elkaar het 
kerstfeest door middel van een “lichtjestocht” rondom de school. Het belooft weer een bijzondere 
avond te worden met mooie verhalen, muziek, gezelligheid en lichtjes. We rekenen erop dat alle 
gezinnen van school aanwezig zijn.  

 
De lichtjestocht zal plaatsvinden tussen 18.00 uur en 20.00 uur. De starttijd zal per gezin verschillen. 
De uitnodiging voor deze avond ontvangt u op papier in week 50.  
 
Afgelopen week zijn er honderden glazen potjes op school ingezameld. We hebben er inmiddels 
genoeg om de route te verlichten, daarom zijn we gestopt met inzamelen. Bedankt voor uw hulp! 
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Post 

 In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u informatie over een oliebollenactie. Deze actie is 
georganiseerd door een oud-leerling van ons. Graag brengen wij zijn actie onder uw aandacht. 

 Vorige week heeft u een mail ontvangen over de organisatie van het Sinterklaasfeest. Graag uw 
aandacht hiervoor.  

 De ouders uit groep 8 krijgen deze maand een uitnodiging voor de adviesgesprekken. De 
gesprekken vinden in de eerste twee weken na de vakantie plaats op school en worden gevoerd 
met de kinderen en ouders.  

 

Welkom op De Kring 
De afgelopen periode zijn er verschillende kinderen gestart op school. Wij heten de onderstaande 
kinderen van harte welkom:   
• Mees 
• Ismay 
 
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 
Maandag  5 december  8.30 uur Aankomst Sinterklaas 
Donderdag  22 december  18.00-20.00 uur Kerstviering 
Vrijdag  23 december  Groepen 1 t/m 4 vrij 
Maandag 26 december t/m 
Vrijdag   6 januari  Kerstvakantie 
 
Met vriendelijke groet namens het team van De Kring, 

 

Kees Kievit 

 


