
 

 

 

NIEUWS UIT DE KRING 9                 

Apeldoorn, 6 april 2017 

 

Dit is de negende 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. 
 

Aanstaande woensdag (12 april) vieren we op school het Paasfeest. Dit jaar met het thema: “Sta op”. 
Naast een viering in de hal, houden we ook traditioneel een Paasontbijt. Daarom is het niet nodig een 
tussendoortje mee te geven. Wel is het raadzaam uw zoon of dochter voor schooltijd iets te laten 
eten.  
 
Met de Paasviering sluiten we ook ons spaarproject “40-dagentijd” af. De kinderen mogen hun gevulde 
spaardoosje vanaf maandag meenemen naar school. Dan kunnen we woensdag het opgebrachte 
bedrag bekend maken. 
 
In het thema: “Sta op” ontdekken de kinderen verschillende betekenissen van opstaan. Opstaan begint 
met ’s morgens opstaan uit je bed en actief worden. Dingen aanpakken die veranderd en verbeterd 
moeten worden. Opstaan tegen onrecht dat bijvoorbeeld dieren wordt aangedaan. Opstaan kan ook 
betekenen: het opnemen voor mensen die in de verdrukking komen. De speciaal voor Trefwoord 
gemaakte film “Zonder pardon” sluit hier prachtig bij aan. De twaalfjarige Floor verbergt haar 
klasgenoot Ishmar stiekem in een geheime ruimte in de kelder van haar huis omdat hij uitgezet dreigt 
te worden naar Irak.  
 
Natuurlijk, het opstaan van Jezus met Pasen is niet hetzelfde als de kleine en grote momenten van 
opstaan die kinderen nu om zich heen kunnen ontdekken. Maar het levensverhaal van Jezus, inclusief 
het Paasverhaal, vormt wel degelijk een inspiratiebron die mensen bemoedigt om zich in te zetten 
voor een meer humane wereld. Wij wensen u alvast fijne Paasdagen toe! 
 

Methode “Goed Gedaan!” 

Deze weken werken we met Goed Gedaan!, onze methode voor sociaal-emotionele vorming, aan het 

thema ‘Ken jezelf’.  Om goed met zichzelf en anderen om te gaan, is het van belang dat kinderen leren 

nadenken over zichzelf. Dit schooljaar wordt stilgestaan bij de vragen: Bij wie voel ik me thuis? Met 

wie deel ik mijn blijdschap en verdriet? 

 

 

 



 

 

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. Hoe laat u 

precies welkom bent in welke groep hoort u t.z.t. 

 

Nieuwe sporttenues  

Vanuit de ouderraad:  

Dit jaar zijn een aantal leden van de ouderraad in samenwerking met de 

sportcommissie op zoek gegaan naar nieuwe sporttenues. Ons doel is 

kwalitatief goede, mooie, sportieve en passende tenues voor de 

sportactiviteiten. Wij denken dat dit goed gelukt is en zijn erg blij met 

het resultaat.  

 

Omdat het moeilijk inschatten is hoeveel leerlingen er per activiteit mee 

doen, zal de komende tijd moeten blijken of er voldoende sets aanwezig 

zijn. Het kan dus zijn dat we af en toe de “oude” tenues moeten 

gebruiken. Voor de komende activiteiten is er een grote opkomst, mooi 

om dan als PCBO de Kring de nieuwe tenues in te wijden! Op naar mooie 

sportieve prestaties!  

 

Omdat we het belangrijk vinden om als PCBO de Kring eenheid uit stralen en zichtbaar te zijn hebben 

we ervoor gekozen ook nieuwe hesjes met het logo van de Kring aan te schaffen. Zo zijn we ook tijdens 

bijvoorbeeld een avondvierdaagse een eenheid en representatief voor de school!  

 

Vakantierooster 2017-2018 

Het vakantierooster voor het schooljaar 2017-2018 is bekend voor onze school. Hieronder vindt u de 

data. Naast het vakantierooster zijn de groepen 1 t/m 4 nog een aantal dagen vrij (ongeveer 9 dagen). 

De data voor deze dagen zijn nog niet bekend en kunnen pas later worden gepland en vastgesteld. 

Zodra dit bekend is, zullen we deze dagen communiceren naar u.  

 

Astervakantie : 16-10-2017 t/m 20-10-2017  Kerstvakantie : 25-12-2017  t/m 05-01-2018 

Krokusvakantie : 26-02-2018 t/m 02-03-2018  Goede Vrijdag  : 30-03-2018             

2e Paasdag : 02-04-2018    Koningsdag : 27-04-2018  

Tulpvakantie : 30-04-2018 t/m 04-05-2018  Bevrijdingsdag : 05-05-2018  

Hemelvaart : 10-05-2018 t/m 11-05-2018  Pinksteren: : 21-05-2018 

Zomervakantie : 16-07-2018  t/m 26-08-2018 

 

De GMR zoekt enthousiaste nieuwe ouders!  
Ben je op zoek naar hoe je betrokken kunt zijn bij het onderwijs aan jouw zoon of dochter? Dan is 
deelname aan de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) iets voor jou! 
 
De GMR staat dichter bij jouw school dan vaak wordt gedacht. Onderwerpen waarover de GMR 
adviseert of waaraan zij instemming verleent aan de Raad van Bestuur (RvB) en die van directe invloed 
zijn op het beleid op jouw school zijn bijvoorbeeld: Het strategisch meerjarenbeleidsplan, de nieuwe 



 

organisatiestructuur, verzuimbeleid, duurzame inzetbaarheid en veiligheid op de scholen. Actuele 
thema's waaraan de GMR werkt zijn Passend onderwijs, ICT op school en wijkgericht werken. 
 

Door constructieve relatie met de Raad van Bestuur maakt de GMR een 
positief verschil voor het bestuur van PCBO. Deelname aan de GMR houdt 
in: 

• Werken in een prettige, open sfeer; 

• Ruimte voor initiatief en delen van ervaring; 

• Gemiddeld 1 keer per maand een avondvergadering; 

• Zitting nemen voor drie jaar; 

• Een onkostenvergoeding voor telefoonverkeer en printen. 

 

Ben je enthousiast, betrokken en opbouwend kritisch en geeft het je voldoening als je iets voor mede-

ouders, leerlingen en leerkrachten kunt bereiken? Ga voor meer informatie naar 

www.gmrpcboapeldoorn.nl. Je bent van harte welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

 

PCBO Openingsdienst  

Beste ouders, 

PCBO Apeldoorn ziet ouderbetrokkenheid als een belangrijk onderdeel van een succesvolle school. 

Betrokkenheid van ouders draagt bij aan een plezierige, zinvolle en leerzame tijd voor kinderen op 

school. Zou het niet mooi zijn als we daar komend jaar al bij het begin van het schooljaar uiting aan 

kunnen geven?! 

 

Vandaar, ....ouders gezocht! Op 4 september 2017 vindt de jaarlijkse Openingsdienst in de Grote Kerk 

van Apeldoorn plaats. Wilt u meezingen in het koor van ouders tijdens deze dienst? Kunt u 2 tot 3 keer 

oefenen, onder deskundige leiding, van 16.00 - 17.00 uur op een PCBO-school? (Er is een voorkeur 

voor een maandag, maar we bepalen het in overleg). Geeft u zich dan, voor 21 april 2017, op bij 

Martin Kooijmans, mkooijmans@pcboapeldoorn.nl en u ontvangt nadere informatie. 

 

Lege batterijen? Lever ze in! 

Vanuit de ouderraad:   

Met dit stukje wil ik u er graag aan herinneren dat we als school ook batterijen 

inzamelen. In een batterij zitten allerlei stoffen. Stoffen die slecht zijn voor 

natuur en milieu. En stoffen die juist heel waardevol zijn. Door batterijen apart 

in te leveren, zorgen we dat de schadelijke stoffen niet in het milieu 

terechtkomen en kunnen we de waardevolle metalen opnieuw gebruiken. Lege 

batterijen inleveren is dus handig en slim.   

 

Wil je meedoen met de actie ‘Lege Batterijen? Lever ze in en WIN! En maak kans op mooie prijzen! Dat 

doe je in vier eenvoudige stappen:                                                                                                                                                
• Verzamel minimaal 10 lege batterijen;  

• Stop de lege batterijen in een zakje;  

• Voeg bij het zakje een briefje met je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;  

• Lever je zakje in bij een inleverpunt bij jou in de buurt. Klaar!  

 

mailto:mkooijmans@pcboapeldoorn.nl


 

Wij als basisschool krijgen voor iedere kilo spaarpunten waar we mooi spelmateriaal voor de kinderen 

mee kunnen krijgen. Een win, win situatie dus! Inleveren maar! U kunt de bakken vinden naast de 

hoofdingang. Wilt u meer lezen: www.stibat.nl  

 

Gevonden voorwerpen (herhaalde oproep!) 

Tijdens de gespreksweek hebben de gevonden voorwerpen 

uitgestald gelegen in de hal. Misschien is het aan uw aandacht 

ontsnapt, want er ligt nog een behoorlijk aantal gymschoenen, 

handschoenen, vesten, jasjes etc. Wilt u voor 13 april 2017 komen 

kijken of er misschien iets van uw kind tussen zit? Wat dan nog over 

blijft wordt weggegeven aan een hulporganisatie. U vindt de 

gevonden voorwerpen bij de keuken. 

 

Sporttoernooien  

Afgelopen periode hebben we weer met diverse schoolsporttoernooien meegedaan.  

Allereerst hebben we met 4 teams aan het hockeytoernooi voor groep 4 en 5 deelgenomen. Eén team 

heeft hierbij zelfs de eerste plaats behaald!  

 

Ook hebben we deelgenomen aan de jaarlijkse scholierencross. Dit jaar werd de scholierencross voor 

de 29e keer georganiseerd op het middenterrein van het sportpark Orderbos. Veel Kring-ers deden 

hieraan mee en Noëmi uit groep 5 heeft zelfs de 1e plaats behaald in haar categorie! Noëmi, nogmaals 

van harte gefeliciteerd! 

 

Ook hebben we onlangs meegedaan aan een nieuw toernooi. Er werd een pilot gedraaid voor een 

trefbaltoernooi bij Bounz! 41 Kring-ers uit groep 7 en 8 verdeelt over 5 teams hebben hieraan 

deelgenomen en trefbal gespeeld tegen teams van de Diamant en de Beemte. Dit was een groot 

succes! 

Afgelopen woensdag was het de taak aan de voetballers tijdens het schoolvoetbaltoernooi voor groep 

7 en 8! De Kring was vertegenwoordigd met 2 teams en streed bij SV Orderbos om een plekje in de 

kwartfinale op 12 april. Hoewel de sfeer opperbest was, is het onze toppers niet gelukt de kwartfinale 

te bereiken. 

 

Van verschillende toernooien staan er mooie foto’s op DigiDUIF.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bart Terwisscha 

Beweegcoach 

 

Inschrijven van broertjes en zusjes 

Afgelopen woensdag hebben we een geslaagde open dag gehad. Meerdere gezinnen hebben onze 

school bezocht en zij zijn rondgeleid door kinderen uit groep 7. Deze kinderen hebben het fantastisch 

gedaan!  

 



 

Omdat de inschrijvingen voor De Kring hard gaan is het van belang eventuele broertjes en zusjes op 

tijd in te schrijven. Het gaat dan vooral om de kinderen die tussen 1 oktober 2017 en 1 oktober 2018 

vier jaar worden. Betreft dit uw zoon/dochter dan ontvangen we graag z.s.m. een bericht van u. Het 

zou jammer zijn als er straks geen plek meer is, want zoals u weet kunnen we maar een beperkt aantal 

kinderen inschrijven. Alvast bedankt! 

 

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

• Guus Steenbergen 

• Max Brown 

• Ely Hertgers 

• Bobbi Dal 

• Rafi Rana 
 
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 

10-04-2017 Verkeerslessen ANWB Streetwise groep 1 t/m 8 onder schooltijd  

12-04-2017 Paasfeest  

13-04-2017 Leerlingen groep 1 t/m 4 vrij 

14-04-2017 Goede vrijdag. Alle leerlingen vrij 

17-04-2017 Tweede Paasdag. Alle leerlingen vrij 

21-04-2017 Koningsspelen 

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

 

Kees Kievit 

 


