
 

 

 

NIEUWS UIT DE KRING 8                 

Apeldoorn,  21 februari 2017 

 

Dit is de achtste 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 

Voor de levensbeschouwelijke vorming van uw kind(eren) gebruiken we op 

school de methode “Trefwoord”. Iedere dag kijken we naar een (digitale) 

kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. Bij de 

kalenderplaat horen (Bijbel)-verhalen, gedichten, gebeden en liederen. 
 
Zoeken en vinden  

Deze weken staan in het teken van “zoeken en vinden”. De verhalen gaan 

over weglopen en terugkeren en over blij zijn als alles weer compleet is. 

Uit de bijbel luisteren de kinderen naar het de verhalen: “Het verloren 

muntje”, “Het zoekgeraakte schaap” en “De weggelopen zoon” (Lucas 15). 

 

Speuren naar het geheim 

Vrijdag 17 maart gaan de groepen 5, 5/6 en 6 naar de kerk De Drie Ranken. Via een interactieve 

speurtocht ontdekken de kinderen de betekenis van verschillende gebruiken en rituelen binnen de 

kerk. Vorig schooljaar is deze speurtocht voor het eerst georganiseerd voor de scholen in De Maten en 

dit was een groot succes. We kijken uit naar deze leerzame en gezellige middag! 

 

 

Methode Goed Gedaan! 

Deze weken werken we met Goed Gedaan!, onze methode voor 

sociaal-emotionele vorming, aan het thema “Kiezen”. Het is goed 

dat kinderen leren zelf keuzes te maken en daar 

verantwoordelijkheid voor te dragen. Als kinderen groter worden, 

moeten zij immers steeds keuzes maken. Doe ik mee met die 

groep? Loop ik boos weg of los ik het op? Kinderen die zelf hebben 

leren nadenken over de gevolgen van hun keuzes, kiezen beter! 

 

(Uit de lessen) Voordat je iets doet moet je even nadenken: 

 Wat kan ik allemaal doen?  

 Waar kan ik uit kiezen? 

 Wat gebeurt er dan?  

 Wat zijn de gevolgen? 

 Wil ik dat? 

 Doe of kies dan wat jou het beste lijkt! 

 



 

Afsluiting project “Wonen en Werken”  

Wat was het een goed bezochte afsluiting op donderdag 9 

februari, er waren veel ouders/verzorgers die in de 

verschillende groepen hebben gekeken. Bedankt voor uw 

komst! 

 

De kinderen hebben hun best gedaan om iets moois te laten 

zien of horen. In de bovenbouw hebben kinderen 

gepresenteerd wat ze hebben ontdekt of onderzocht binnen 

het thema en in de midden- en onderbouw hebben 

verschillende groepen een lied laten horen die we van Meester 

Nico van Markant hebben geleerd. 

 

Project “Leven en Groeien” 

Na de voorjaarsvakantie starten we met het nieuwe project “Leven en Groeien”. Ook dit project willen 

we weer afsluiten met een kijkmoment voor u als ouder. Op woensdag 3 mei bent u aan het eind van 

de ochtend van harte welkom om de afsluiting van het project bij te wonen. Hoe laat u precies wordt 

verwacht in welke groep, hoort u t.z.t. van de leerkracht van uw kind(eren). 

 

NL Doet 
Beste ouders, verzorgers, ooms, tantes, opa's en oma's en overige klussers, 
 
Op vrijdagmiddag 10 maart is het weer tijd voor NLdoet! Na het grote succes van voorgaande jaren 
(ruim 30 vrijwilligers!) gaan wij ook dit jaar weer aan de slag in en om onze school met enkele leuke 
projecten! Voorbeelden zijn: Lenteschoonmaak in alle klaslokalen, verfklussen, kleine klussen en 
reparaties in o.a. het handvaardigheidslokaal en de kleuterhoek, daarnaast zal het dakterras 
“lenteklaar” gemaakt gaan worden, etc etc. 
 
Kortom: heeft u zin om de handen uit de mouwen te 
steken? Geef u op via DigiDuif. Alle hulp is welkom, 
ook als u enkel een gedeelte van de middag aanwezig 
kunt zijn om te helpen. U komt toch ook 10 maart? 
 
Groeten Ouderhulp De Kring 

 

Rapporten en oudergesprekken 
Woensdag 22 februari gaan de rapporten in de groepen  3 t/m 8 met uw kind(eren) mee naar huis. Het 
team van De Kring heeft het rapport van uw kind met zorg samengesteld. We zijn trots op de 
ontwikkeling van ieder kind op onze school. Mochten er n.a.v. het rapport vragen zijn dan zijn de 
oudergesprekken in maart een mooie gelegenheid om deze vragen te bespreken. Via digiDUIF 
ontvangt u binnenkort weer een uitnodiging om u in te schrijven voor deze gesprekken.  
 
De plek van CITO-LVS (leerlingvolgsysteem) op De Kring 
Als ouder heeft u recht op inzicht in CITO-LVS-resultaten van uw kind, vandaar dat u van ons altijd in 
februari en in juni (bij de rapporten) een uitdraai van LVS-toetsen van CITO krijgt (3 t/m 8). Deze 
uitdraai kan de indruk wekken dat CITO-LVS voor ons leidend is voor het in kaart brengen van de 



 

leermogelijkheden van uw kind. CITO-LVS is voor ons echter één van de vele instrumenten om de 
ontwikkelingen van uw kind goed te volgen. De leerkracht in de klas maakt uw kind iedere dag mee, 
hij/zij weet waar uw kind sterk in is en moeite mee heeft. CITO-LVS is voor ons een instrument om het 
beeld van de leerkracht te toetsen. Over het algemeen zijn de resultaten van CITO-LVS een bevestiging 
van hetgeen we zien aan ontwikkeling in de klas. 

 
Jaarverslag PCBO Apeldoorn 
Het jaarverslag van PCBO Apeldoorn over het schooljaar 2015-2016 staat online. Bent u 
geïnteresseerd? U kunt het bekijken op www.jaarverslag.pcboapeldoorn.nl. In het jaarverslag legt 
PCBO Apeldoorn verantwoording af over de ingezette activiteiten en de resultaten in het schooljaar 
2015-2016, aangevuld met een financiële verantwoording over het boekjaar 2015. 
 
Onze medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. Zij stimuleren en motiveren kinderen. Zij doen 
wat wij beloven. In dit jaarverslag laten wij u ervaren hoe medewerkers invulling geven aan onze 
kernwoorden: Samen, Verschil, Ruimte, Groei en Bevlogen, aan de hand van het thema Taal. En u leest 
hoe kinderen als Sabalan en Tess dat vervolgens beleven.  
 
Bent u nieuwsgierig geworden naar onze kernwoorden van binnen uit! Wij wensen u veel interactief 
lees-, kijk- en luisterplezier. 

 

Welkom 
Wij heten de onderstaande kinderen van harte welkom op de Kring: 
Remon Beerends 
Nik Brugman 
Ivy van Os 
Fiene Steenbergen 
 

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 

22-02-2017     Rapport mee, groep 3 t/m 8 

24-02-2017     Groepen 1 t/m 4 vrij 

27-02-2017 t/m 03-03-2017   Krokusvakantie 

10-03-2017    NL Doet 

17-03-2017    Speuren naar het geheim, groep 5 en 6 

03-05-2017    Afsluiting project “Leven en Groeien” 
      
Met vriendelijke groet namens het team van De Kring, 

 

Kees Kievit 
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