
 

 

NIEUWS UIT DE KRING 6                   

Apeldoorn, 7 januari 2017 

 

Voor u ligt de zesde 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.  
 

We blazen het nieuwe jaar in!  
Vrijdag voor de vakantie waren er vier 
midwinterhoornblazers op bezoek op De Kring. Zij hebben 
aan het eind van de middag op het veld de vakantie ingeluid 
voor alle kinderen uit groep 5 t/m 8. Het was een bijzonder 
mooi geluid dat zij lieten horen op hun eigengemaakte 
hoorns. 
 
Aan het begin van de middag hebben de blazers aan een 
grote groep met kinderen uitleg gegeven over het maken van 
de hoorns. Kinderen mochten zelf ook proberen op de 
hoorns te blazen. En dat was soms knap lastig! 

 

Midwinterhoornblazen wordt rondom kerst en de 

jaarwisseling veel gedaan. En dat is niet voor niks. Het geluid 

van de midwinterhoorn kondigt in de donkerste dagen van 

het jaar de komst van het licht aan! De dagen worden vanaf 

nu weer langer. We gaan op weg naar het voorjaar.  

Van donker naar licht dat is waar het met kerst ook om 

draait. De boodschap die hoort bij het verhaal van de 

geboorte van Jezus. “Jezus is het Licht van de wereld en geeft 

dit Licht graag door aan ons mensen. Wij zijn voorbestemd 

om te stralen.”   

 

Op deze manier wensen wij u een goed 2017! We hopen 

iedereen aanstaande maandag weer te ontmoeten. 

 
 
Opbrengst goede doel 
Na afloop van de kerstwandeling kon u doneren aan Het Leger des Heils Apeldoorn. 
Er is totaal 77 euro gedoneerd. Hartelijk dank! 

Door uw bijdrage kunnen ze veel belangrijk maatschappelijk werk doen. Met kerst, 
maar ook de rest van het jaar. Denkt u aan voedselpakketten, een 
tweedehandskleding-winkel of warme maaltijden voor eenzamen 
of minderbedeelden. Het Leger des Heils wil het hele jaar er voor iedereen zijn, 
want samenleven doe je niet alleen! 



 

Kerstfeest 
Wat hebben we genoten van de kerstviering rondom school op donderdag 23 december. De sfeer, de 
lichtjes, het verhaal en de gezelligheid maakten er een geweldige beleving van. We willen u dan ook 
allemaal hartelijk bedanken voor uw hulp en uw aanwezigheid. Samen hebben we er een mooi feest 
van gemaakt. 

Bent u benieuwd naar de wensen die de kinderen en andere ouders hebben opgeschreven? U bent na 
de vakantie van harte welkom om de wensbomen en de herinneringsbomen te komen lezen/bekijken 
bij de entree van de school. 
 
Tijdens de avond van de kerstviering heeft een ouder van school foto’s gemaakt. Deze verschijnen 
binnenkort in het fotoboek op digiDUIF. Ze zijn zeker de moeite waard om te bekijken. 

  
Beleidsvoornemens 

Met de overgang naar het continurooster heeft MAM’s Kinderopvang de mogelijkheid geboden om 

kinderen na schooltijd voor een uur op te vangen (van 14.15 uur tot 15.15 uur). De afgelopen periode 

heeft niemand hier gebruik van hoeven maken. Dit betekent dat dit product, zoals afgesproken, komt 

te vervallen.  

 

Daarnaast hebben we geschetst dat we ons zouden gaan oriënteren op naschoolse activiteiten 

aansluitend aan schooltijd. Dit voornemen hebben we tot nog toe moeten parkeren en hopen we in de 

loop van 2017 op te kunnen pakken. Het concreet maken van een naschools aanbod is sterk 

afhankelijk van de beschikbare ruimte binnen school en in de omgeving van school. Over ruimtes en de 

samenwerking met de omgeving vinden de komende maanden gesprekken plaats. We houden u op de 

hoogte van de ontwikkelingen. 

 

Meester- en juffendag 

Woensdag 18 januari staat de jaarlijkse meester- en juffendag gepland. Alle leerkrachten vieren 

tegelijk hun verjaardag. We worden met elkaar in 2017 ongeveer 800 jaar! In iedere klas is er deze 



 

ochtend een feestelijk programma. Voor wat lekkers, drinken en een cadeau voor de meester of juf 

wordt gezorgd deze ochtend.  

 

Agenda 
Maandag  09 januari t/m 
Woensdag 18 januari  Adviesgesprekken VO groep 8 
Woensdag  18 januari  Meester- en juffendag 
 
Met vriendelijke groet namens het team van De Kring, 

 

Kees Kievit 

 


