
 

 

 

NIEUWS UIT DE KRING 14               

Apeldoorn, 7 juli 2017 

 

Dit is de veertiende en tevens de laatste 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 een fijne vakantie. 

 

Vakantie 

Wat hebben we afgelopen weken genoten van alle 

festiviteiten in en rondom de school. Kringlounge, 

musical, afscheidsavond groep 8 en een heerlijk ijsje 

afgelopen donderdag maakten de afsluiting van dit 

schooljaar weer tot een feest. We willen u bedanken 

voor uw hulp en aanwezigheid. Van de bovengenoemde 

activiteiten zijn mooie foto’s gemaakt, deze zijn weer te 

vinden op DigiDUIF.  

 

Afgelopen donderdag hebben alle kinderen kennisgemaakt met hun nieuwe klas en hun nieuwe juf 

en/of meester voor het volgende schooljaar. Dit was erg gezellig. We zien er naar uit om de kinderen 

en u na de vakantie weer te ontmoeten, maar nu eerst vakantie. Geniet van de tijd met uw kinderen, 

familie en vrienden! 

 

Schoolkalender 2017-2018 

In de agenda op DigiDUIF staan alle bekende data voor het nieuwe 

schooljaar al ingevuld. Hier vindt u uiteraard de vakanties en de vrije 

dagen. Maar ook de planning van de afsluitingen van de projecten, de 

gespreksweken, feesten en vieringen. Wij zullen gedurende het 

komende schooljaar deze agenda voorzien van bijvoorbeeld tijden 

e.d., zodat deze agenda steeds “up to date” is.  

In de bijlage vindt u de digitale versie van de kalender 2017-2018. Deze 

krijgen alle kinderen na de vakantie gedrukt mee naar huis, zodat u de 

kalender niet zelf hoeft te printen. 

 

Formatie PCBO De Kring 2017-2018 

In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de formatie. Toen meldden we u dat we een 

nieuwe onderwijsassistent aan het werven waren. We zijn blij dat we u kunnen melden dat voor het 

komende schooljaar Sanne Andela benoemd is als onderwijsassistent op De Kring. Juf Sanne zal zich in 

de eerste nieuwsbrief van 2017-2018 verder aan u voorstellen. Juf Sanne zal samen met juf Tamara 

een belangrijke rol spelen op de leerpleinen.  

 

Juf Ylona (onderwijsassistent) gaat De Kring verlaten, omdat ze een vaste baan als leerkracht heeft 

aangenomen binnen de invalpool van PCBO. Dit is natuurlijk heel mooi voor juf Ylona. We wensen haar 



 

dan ook al het succes en plezier in haar nieuwe baan. Vorige week hebben we afscheid genomen van 

juf Ylona.  

 

Juf Annemiek is de eerste zes weken in het nieuwe schooljaar nog met zwangerschapsverlof. Zoals u 

heeft kunnen lezen op onze Facebookpagina is zij een paar weken geleden bevallen van een zoon. 

Vader, moeder en Morris maken het goed (Morris is zelfs al een paar keer op school geweest). Juf 

Anke zal juf Annemiek gedurende haar zwangerschapsverlof vervangen en geeft dan les aan groep 5 

samen met juf Diddy (dit doet juf Anke op dit moment ook).  

 

Per ongeluk is Juf Janny is in de vorige nieuwsbrief niet genoemd in de formatie. Juf Janny zal komend 

schooljaar op woensdag de administratie van school doen. Hier zijn we weer erg blij mee.  

 

Nieuws vanuit de Ouderraad 

Heeft uw kind dit jaar ook zo genoten van een aantal leuke 

activiteiten die door o.a. de Ouderraad zijn georganiseerd? U heeft 

vast enthousiaste verhalen gehoord over het Sinterklaasfeest, de 

Kerstviering, Juffen- en Meesterdag, div. sporttoernooien, de 

Paasviering, de Koningsspelen en de Avond4daagse. Wij hopen dat 

u zelf ook genoten heeft van bovenstaande activiteiten. Ook in het 

komende schooljaar willen we deze extra activiteiten weer graag 

gaan organiseren! 

Wij hebben jouw hulp hard nodig! 

Wij zoeken nieuwe enthousiaste ouderraadsleden die graag willen helpen met het mede organiseren 
van diverse activiteiten op school. De OR van onze school is een groep van 13 enthousiaste ouders, die 
zich samen met de leerkrachten bezighoudt met bijzondere en feestelijke activiteiten voor de 
leerlingen. We vergaderen ongeveer een keer in de zes weken. We kijken terug en evalueren de 
activiteiten van de afgelopen periode, we praten over de op komst zijnde activiteiten en verdelen de 
taken. Welke activiteiten je mee helpt organiseren, spreken we met elkaar af. Uiteraard afhankelijk 
van ieders beschikbare tijd.  

De activiteiten behoren vaak niet tot het basis onderwijsprogramma. Want er is meer dan leren alleen! 
Naast goed onderwijs heeft De Kring ook aandacht voor de plezierige activiteiten, die de 
basisschooltijd tot een onvergetelijke periode voor uw kind maken. 

Ben je geïnteresseerd om jouw bijdrage te leveren aan de Ouderraad? Of wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met een van de Ouderraadsleden of via het mailadres: 
orkring@pcboapeldoorn.nl 

Evalueren beleid 

Afsluiten is ook terugkijken, terugkijken op het afgelopen jaar. Beleidsmatig doen we dit als team in 

samenwerking met de MR. Eind juni hebben we het eerste ouderpanel op De Kring georganiseerd 

(nieuwe stijl). Met elkaar hebben we gesproken over het continurooster. Afgelopen week hebben we 

binnen het leerlingpanel het continurooster besproken. Na een jaar werken met de nieuwe 

schooltijden kunnen we zeggen dat we zeer tevreden kunnen zijn, natuurlijk zijn er ook ideeën voor 
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verbetering. Een verslag van de bevindingen, tips en tops van de bovengenoemde geledingen ontvangt 

u na de vakantie in een van de eerste nieuwsbrieven. 

 

In de nieuwsbrief van januari 2017 informeerden wij u over het feit dat wij het voornemen om te 

starten met oriëntatie op naschoolse-activiteiten hebben moeten parkeren. Gesprekken met het 

bestuur in de afgelopen periode geven meer inzicht in de mogelijkheden, maar maken het nog niet 

mogelijk om de oriëntatie na de vakantie direct op te pakken. Het concreet maken van een naschools 

aanbod is sterk afhankelijk van de beschikbare ruimte binnen school en in de omgeving van school. Op 

dit moment zit de school aan zijn maximale capaciteit, zowel tijdens schooltijden als op drie dagen na 

schooltijd (BSO). Dit betekent dat er geen nieuwe leerlingen worden toegelaten in de groepen 1 t/m 8 

(wachtlijst) en dat er een wachtlijst is op maandag, dinsdag en donderdag bij de BSO. Dit is nodig om 

kwaliteit te blijven bieden op pedagogische en didactisch vlak.  

Bovenstaande neemt niet weg dat we graag onderwijs, opvang en naschoolse-activiteiten willen 

bieden aan een brede groep kinderen, daarom zullen de gesprekken over dit onderwerp na de 

vakantie hervat worden. 

 

Agenda 

Maandag 21 augustus  Eerste schooldag 2017-2018 

   
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team van De Kring, 

 

Kees Kievit 

 


