
 

 

 

NIEUWS UIT DE KRING 10                

Apeldoorn, 13 april 2017 

 

Dit is de tiende 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 en fijne paasdagen. 

 

Pasen 

Vandaag vierden we op school een prachtig 

paasfeest. Het thema was “Sta op”. We 

hebben gezongen, geluisterd naar het 

bijbelverhaal en de bovenbouw heeft laten 

horen hoe zij opstaan tegen onrecht. Na de 

paasviering kregen de kinderen allemaal een 

narcis mee. Symbool voor het nieuwe leven in 

de lente. Deze narcis is aangeboden door de 

OR in samenwerking met Edwin van 

Artifleur (winkelcentrum De Maat). 

 

Dit paasfeest was ook de afsluiting van ons 40-dagentijd- spaaractie. Veel kinderen hebben iets van 

hun luxe ingeleverd en het uitgespaarde bedrag in het spaarpotje gedaan. Zo was er iemand die met 

een spaarpotje volgeplakt met snoepjes terugkwam, want zij had 40 dagen minder gesnoept. Ook was 

er een spaardoosje waarop een boodschappenwagentje was getekend. Want hij had boodschappen 

voor de buurvrouw gedaan en dus minder tijd gehad om achter de tv te zitten. Mooie acties! 

Het bedrag dat de kinderen hiermee bij elkaar hebben gespaard is: €614,43! Wat een fantastische 

opbrengst. 

 

We hoorden dat er kinderen zijn die de spaardoosjes zijn vergeten mee te nemen. Wilt u zo vriendelijk 

zijn dit bedrag zelf over te maken op rekening: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, 

o.v.v. het projectnummer 'D 085103'. Dan komt het bij het project “Gezinshuizen voor pleegkinderen 

in De Glind” terecht. 

 

Koningsdag vrijdag 21 april 

Volgende week vrijdag is het zover! Dan gaan we de Koningsspelen vieren! Het 

thema dit jaar is “FEEST”, dus we gaan er een feestje van maken!  

 

Even wat praktische informatie op een rijtje: 

• De groepen 6 t/m 8 krijgen een koningsontbijt en de groepen 1 t/m 5 een 

koningslunch. Dit betekent dat de kinderen uit groep 6 t/m 8 wel een 

lunch van thuis moeten meenemen, de kinderen uit groep 1 t/m 5 hoeven 

dat niet. Het “tussendoortje” wordt deze dag verzorgd door school. 

• We starten deze dag allemaal in de eigen klas. Dit betekent dat u uw kind 

gewoon op de “normale” tijd en manier naar school kunt brengen.  



 

• Het zou leuk zijn als iedereen in het oranje op school komt! En sportieve kleding is aan te raden. 

• De kleuters kunnen geschminkt worden tijdens één van de onderdelen, wilt u rekening houden 

met het eventueel afgeven van de schmink op de kleding? 

• De kleuters hebben na het sporten een speelgoedmiddag. Kinderen mogen dus speelgoed 

meenemen naar school. 

 

Wij wensen iedereen enorm veel plezier en een sportieve dag! 

 

Verkeersexamen 

Vandaag hebben de kinderen uit groep 7 verkeersexamen gedaan in de 

stad. Vorige week was het theorie-examen en vandaag was het 

praktijkgedeelte. Hiervoor volgen de kinderen individueel een 

uitgezette route door het centrum van Apeldoorn. Langs de route staan 

op verschillende punten examinators die bekijken of de kinderen zich 

veilig door het verkeer kunnen bewegen.  

 

Het resultaat van praktijkexamen en het theorie-examen bepalen samen of de kinderen hun diploma 

krijgen. Op de uitslag zullen we helaas nog even moeten wachten. We hebben er alle vertrouwen in 

dat iedereen zal slagen.  

 

Eindtoets basisonderwijs groep 8 

Volgende week dinsdag en woensdag wordt door alle kinderen in groep 8 de eindtoets voor het 

basisonderwijs gemaakt. Dit jaar maken we met alle PCBO scholen de IEP-toets i.p.v. CITO. Voor meer 

informatie over deze toets kunt u kijken op: http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets 

 

De kinderen uit groep 8 hebben allemaal hun advies voor het VO binnen, hiervoor hebben we in 

januari 2017 al gesprekken gevoerd met ouders en kinderen. Inmiddels zijn alle kinderen ook al 

aangemeld bij de VO-school van hun keuze. Op de eindtoets kunnen alle kinderen laten zien wat ze 

geleerd hebben in 8 jaar en vaak is het resultaat een bevestiging van het al gegeven schooladvies.  

 

Wij wensen alle kinderen veel succes! 

 

Afsluiting project “Leven en Groeien”  

Noteert u alvast in uw agenda? Op woensdag 

3 mei 2017 bent u aan het eind van de 

ochtend van harte welkom in verschillende 

groepen om de afsluiting van het project bij 

te wonen. Hieronder vindt u het tijdsschema: 

 

• In de kleutergroepen bent u welkom van 11.20 uur tot 11.40 uur.  

• In de groepen 3 en 4 bent u van harte welkom van 11.40 uur tot 12.00 uur.  

• In de groepen 5 t/m 8 bent u van harte welkom van 12.00 uur tot 12.20 uur. 

 

Voor kinderen is het geweldig om hun ouders te mogen ontvangen. We hopen u dan ook op woensdag 

3 mei te ontmoeten om samen te kijken naar het werk en de presentaties van de kinderen.  

http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets


 

Foto’s 

Sinds dit jaar werken we op school met een aantal vaste fotografen 

(ouders). Zij komen op school wanneer we evenementen of vieringen 

hebben. Zij maken schitterende foto’s van kinderen, meesters, juffen en 

ouders. Deze foto’s kunt u op DigiDUIF bekijken. Onlangs zijn bijvoorbeeld 

de foto’s van sporttoernooien en het paasfeest geplaatst.  

 

Daarnaast houden we als school onze facebookpagina actief bij. Hier vindt u regelmatig leuke foto’s 

van allerlei verschillende activiteiten vanuit de klassen en vanuit school. Onze pagina vindt u op: 

https://www.facebook.com/pcbsdekring 

 

Welkom 
Wij heten de onderstaande kinderen van harte welkom op de Kring: 

• Silvana Martens 

• Jessie de Jongh 

• Milan Sterckel 
 
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 

17-04-2017  Tweede Paasdag. Alle leerlingen vrij 

18-04-2017 Eindtoets groep 8 

19-04-2017 Eindtoets groep 8 

21-04-2017  Koningsspelen 

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

 

Kees Kievit 

 

https://www.facebook.com/pcbsdekring

