
 

 

 
NIEUWS UIT DE KRING 13                 

Apeldoorn, 23 juni 2017 

 
Dit is de dertiende editie van Nieuws uit De Kring van het schooljaar 2016-2017. In deze nieuwsbrief 

informeren we u over de formatie en groepsindeling voor het schooljaar 2017-2018 en over de 

komende prikactie van #POinaktie. Mochten er naar aanleiding van de nieuwsbrief vragen zijn, dan 
horen wij het graag. Het team van De Kring wenst u veel leesplezier.  

 

#POinaktie 
We hebben u uitgebreid geïnformeerd over de prikactie op 27 juni aanstaande. We hebben van 

verschillende ouders steunbetuigingen ontvangen en daar zijn we blij mee. Aanstaande dinsdag 
gaan de deuren van de school om 9.30 uur open. Kinderen kunnen in principe niet eerder 
terecht op school, tenzij dit is afgesproken met MAM’S of de directie van school.  

 

We zouden het erg waarderen als u de petitie online tekent voor ons. U kunt deze v inden op: 
https://www.pofront.nl/petitie/ 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 

Formatie PCBO De Kring 2017-2018 

De afgelopen weken zijn we als team druk geweest om de formatie rond te krijgen en de daarbij 
behorende groepsindeling te maken. Dit is ieder jaar een mooie klus, maar ook een enorme uitdaging.  

 

Wisselingen in formatie en groepsindeling hebben voor- en nadelen. Een wisseling is vaak een 
startsein voor een nieuw begin, ook word je als leerkracht en leerling uitgedaagd om je opnieuw te 

verhouden met andere klasgenoten en andere lesstof/collegae. Maar een wisseling is soms ook 

spannend. Op De Kring worden de groepen in groep 3 t/m 8 regelmatig gewisseld, dit heeft vaak 
organisatorische en/of pedagogische redenen. Onze ervaring is dat de meeste kinderen en teamleden 

na de vakantie snel hun draai weer gevonden hebben en daar hebben we ook dit jaar weer het volste 

vertrouwen in.  
 

Vandaag is met alle kinderen de groepsindeling meegegeven op papier, mocht u hier vragen over 

hebben dan kunt u zich in eerste instantie richten tot de huidige leerkracht van uw kind(eren).  
 

Hieronder vindt u de formatie voor het schooljaar 2017-2018. U leest hier welke leerkracht voor welke 

groep staat en welke andere rollen er binnen de school vervuld worden. Een van de uitgangspunten bij 
de formatie is dat er in iedere groep maximaal twee leerkrachten staan ingepland (in de basis) en dat 

is dit jaar weer gelukt.  

 
Groep 1/2A 

Juf Elle: maandag, dinsdag en woensdag (deels juf Marjanne) 

Juf Marjanne: donderdag en vrijdag 
 

https://www.pofront.nl/petitie/


 

Groep 1/2B 

Juf Carla: maandag, dinsdag en vrijdag (deels juf Esther)  
Juf Esther: woensdag, donderdag 

 

Groep 1/2C 
Juf Lucie: maandag en dinsdag 

Juf Angela: woensdag, donderdag en vrijdag 

 
Groep 1/2D 

Juf Trudy: maandag, donderdag, vrijdag 

Juf Joke: dinsdag en woensdag 
 

Groep 3 

Juf Joke: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag (deels juf Tamara)  
Juf Tamara: vrijdag 

 

Groep 3/4 
Juf Nanda: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 

 

Groep 4 
Juf Femke: maandag, dinsdag (deels juf Annemiek), woensdag, donderdag en vrijdag 

 

Groep 5 
Juf Diddy: maandag, dinsdag en vrijdag 

Juf Annemiek: woensdag en donderdag 

 
Groep 5/6 

Juf Miriam: Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag 

Meester Ronald: dinsdag (deels juf Tamara) 
 

Groep 6 

Juf Renate: dinsdag, woensdag en donderdag 
Juf Neeltje: maandag en vrijdag 

 

Groep 7 
Meester Bart: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 

 

Groep 7/8 
Juf Chantal: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 

 

Groep 8 
Meester Ruud: maandag, dinsdag (deels meester Ronald), woensdag, vrijdag 

Meester Ronald: donderdag 

 



 

Naast de bovenstaande bezetting in de klassen zijn de onderstaande teamleden werkzaam binnen de 

school. 
 

Vakleerkrachten 

Meester Bart: gymlessen in de groepen 3 t/m 8 en vanaf januari 2018 ook aan groep 2. 
Juf Ellen: handvaardigheidslessen in de groepen 6 t/m 8. 

Juf Neeltje: brainpower in groep 1 t/m 8 (dinsdag en donderdag). 

 
Onderwijsassistenten 

Juf Tamara: lespleinen voor groep 1 t/m 8 en extra ondersteuning 

Naast juf Tamara zijn we momenteel bezig met sollicitaties voor een tweede onderwijsassistent. 
 

MT 

Juf Esther unitleider onderbouw (1 t/m 4).  
Juf Miriam unitleider bovenbouw (5 t/m 8) 

Meester Kees directeur 
      
Met vriendelijke groet namens het team van De Kring, 
 

Kees Kievit 

 


