
 

 

 

NIEUWS UIT DE KRING 11                 

Apeldoorn, 23 mei 2017 

 

Dit is de elfde 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. 
 

In mei gaan de verhalen over het thema Vrijheid. We staan stil bij wat mensen klein 

houdt en de kracht van het verlangen naar vrijheid. De verhalen: Mozes in het 

mandje en aan het hof (Exodus 1 en 2) en Mozes’ roeping en de tien plagen (Exodus 3 t/m 11) en De 

uittocht (Exodus 12 t/m 15) komen aan bod. 

 

Ook hebben we de kinderen uit midden- en bovenbouw gesproken wat ze gezien en gedaan hebben 

rondom 4 en 5 mei. Wat hebben deze dagen in hun eigen woorden te maken met het thema Vrijheid? 

We lezen bijvoorbeeld het gedicht van Floor Gaus (17 jaar) dat zij schreef voor 4 mei.  

 

In deze tijd van vrede 

in mijn leven,  

is het lastig te bevatten,  

dat 73 jaar geleden,  

op de plek waar ik nu zit,  

mensen stierven voor mijn vrede,  

mensen stierven voor mijn vrijheid,  

en wat raar om te bedenken,  

dat op dit moment op deze aarde, 

er nog steeds mensen sterven,  

voor de vrede en de vrijheid,  

voor een meisje net als ik,  

zodat zij later net als ik,  

over 73 jaar,  

mag klagen over school en huiswerk,  

in plaats van bang te zijn,  

voor bommen en de dood. 

 

 

 



 

Methode Goed Gedaan! 

Deze weken werken we met Goed Gedaan!, onze methode 

voor sociaal-emotionele vorming, aan het thema “Wensen 

en dromen”.  De kinderen worden gestimuleerd om hun 

verstand en fantasie te gebruiken om een plan te bedenken 

waarmee zij hun droomwensen (een beetje) kunnen laten 

uitkomen. Ook leren zij hun verbeeldingskracht te 

gebruiken om voor zich te zien wat een ander vertelt. 

Daarnaast wordt stilgestaan bij de emoties en verlangens 

die tv-programma’s en reclames oproepen. 

 

Formatie 2017-2018 

Afgelopen weken zijn we als team druk geweest met de formatie voor volgend schooljaar. Wij willen u 

alvast informeren over de klassenverdeling van 2017-2018. Volgend schooljaar gaan we werken met 

de volgende klassen: 

Groep 1/2a  Groep 1/2b  Groep 1/2c  Groep 1/2d 

Groep 3   Groep 3/4  Groep 4 

Groep 5   Groep 5/6  Groep 6 

Groep 7   Groep 7/8  Groep 8 

 

De huidige groep 7 en groep 7(/8) worden in de bestaande samenstelling doorgeschoven naar de 

nieuwe groep 8 en groep (7/)8. De huidige groep 0 en groep 1 blijven wat betreft samenstelling ook 

hetzelfde, zij worden respectievelijk groep 1 en groep 2.  

 

Dit betekent dat we voor de kinderen in de huidige groepen 2 t/m 6 een nieuwe indeling gaan maken 

wat betreft groepssamenstelling. U ontvangt hier woensdag 24 mei een brief over via uw kind (zie ook 

bijlage). Op deze brief kunt u 3 namen van kinderen doorgeven waarbij u graag ziet dat uw 

zoon/dochter in de nieuwe groep komt. Dit briefje ontvangen wij graag uiterlijk dinsdag 30 mei retour. 

Met onder andere deze informatie maken wij een nieuwe groepsindeling.  

 

Waarom is een nieuwe indeling nodig? Als we groepen zoals deze nu 

zijn samengesteld één op één doorschuiven dan kunnen we niet alle groepen 

binnen school huisvesten of zijn we genoodzaakt niet voor de hand liggende 

combinatieklassen te maken of krijgen we te maken met relatief kleine/grote 

groepen. Dit zou pedagogisch, financieel en/of praktisch tot problemen kunnen 

leiden. Daarnaast zien we ook sociaal en pedagogisch kansen bij het 

samenstellen van nieuwe groepen.  

 

Wijs op weg in de Maten  

Samen met de politie en de gemeente hebben de gezamenlijke basisscholen in de Maten in de week 

van 8 tot 12 mei aandacht aan de verkeersveiligheid bij het halen-en-brengen van de kinderen 

besteed. Ook rondom onze school is het op die momenten druk, waarbij het voor de kinderen die naar 

school fietsen of lopen onveilig kan zijn. Wij roepen (groot)ouders op de kinderen, waar mogelijk, te 

voet of per fiets naar school te brengen. Of een straat verderop te parkeren en het laatste stukje te 

lopen. 



 

 

Wethouder Detlev Cziesso heeft de actieweek geopend op De Horst en De Sjofar en pluimen 

uitgedeeld aan kinderen die zich wijs gedragen op weg naar school. In de klassen hebben we deze de 

verkeerssituatie rondom onze school en mogelijke verbeterpunten besproken. Wat kunnen kinderen 

zelf doen om zo veilig mogelijk naar school en naar huis te gaan? 

 

De wijkagenten controleren komende tijd extra en zullen na 12 mei bekeuringen gaan uitdelen. Met 

de gemeente Apeldoorn zijn we in gesprek om te kijken of er rondom de inrichting van de straat nog 

verbeteringen mogelijk zijn. Het belangrijkste advies: pak eens wat vaker de fiets. Goed voor de 

verkeersveiligheid, de gezondheid én het milieu! 

 

Wilt u weten hoe uw kinderen het verkeer ervaren? Kijk dan eens naar dit filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=OfZX7zXnQD8 

 

Nieuw project “Materialen en toepassingen”  

Het laatste project wereldoriëntatie heeft als thema “materialen en 

toepassingen”. In ons dagelijks leven maken we gebruik van producten. 

Deze producten hebben hun oorsprong in natuurlijke of kunstmatige 

geproduceerde materialen. Materialen worden toegepast in de 

bouwwereld (bouwmaterialen), in de industrie (productie van 

levensmiddelen en goederen) en in de kunst (kunstvoorwerpen). 

Verschillende materialen hebben verschillende eigenschappen.  

Als we materialen willen toepassen, selecteren we deze op basis van hun eigenschappen. Materialen 

zijn in feite stoffen: stoffen zoals ze zijn (grondstoffen) ofwel ingrediënten, van waaruit nieuwe stoffen 

kunnen worden ontwikkeld. Stoffen kunnen in een vaste vorm, een vloeibare of gasvormige toestand 

aanwezig zijn of kunnen door reactie een andere toestand aannemen. De mens heeft in de loop van de 

tijd geleerd de materialen uit de natuur steeds verder te verwerken en te ontwikkelen. 

 

Bent u enthousiast en ziet u kansen om iets over uw werk of hobby te vertellen 
in de groep van uw kind?, aansluitend bij het thema, neemt u dan contact op met de leerkracht 

van uw kind. Hoe mooi om als ouders en leerkrachten, theorie en praktijk met elkaar te verbinden in 

het belang van onze kinderen. 

 

Noteert u alvast in uw agenda? Op 20 juni bent u 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. 

 

Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage is enorm belangrijk voor iedere basisschool. Van dit 

budget organiseren ouders en school een heleboel leuke en leerzame 

activiteiten voor uw kinderen. Momenteel zijn we bezig met het innen van 

de ouderbijdrage via de ouderraad. Veel ouders hebben de ouderbijdrage 

voor dit schooljaar inmiddels betaald, hartelijk dank daarvoor! 

 

Mocht u nog niet betaald hebben dan vragen we uw aandacht voor het 

alsnog betalen van de ouderbijdrage. Mocht u hier vragen over hebben of 

https://www.youtube.com/watch?v=OfZX7zXnQD8


 

heeft u problemen met het betalen van deze bijdrage dan horen wij dit graag. U kunt een afspraak 

maken met Kees Kievit of een mail sturen via DigiDUIF (u kiest voor bericht aan directie) dan zoeken 

we samen naar een oplossing. Door ons te informeren over de status van uw nog niet ontvangen 

betaling hebben wij een beeld wat we nog mogen ontvangen en voorkomt dit onnodige 

herinneringen. Alvast bedankt voor uw medewerking.  

 

Afsluiting project “Groei en Leven”  

Het was 3 mei een drukbezochte afsluiting van het thema “Groei en Leven”. De kinderen hebben 

gepresenteerd wat er in de afgelopen tijd allemaal aan bod gekomen is tijdens de lessen 

wereldoriëntatie. Niet alleen gaat het om de kennisoverdracht van leerkrachten, ook hebben veel 

kinderen op basis van eigen interesse onderzoek gedaan naar groei en leven van mensen, dieren of 

planten. Het aanbod tijdens de presentatie was dan ook erg divers. Door deze manier van werken 

staan ook vaardigheden als samenwerken, onderzoeken en presenteren centraal. Wij hopen dat u als 

ouders een goede indruk hebt gekregen en hebt kunnen genieten van de wijsheid en het 

enthousiasme van de kinderen. 

 

 

Evenementen op PCBO De Kring 

Wie onze facebookpagina volgt is voor een groot deel op de hoogte van allerlei leuke evenementen 

die onlangs op of rondom school hebben plaatsgevonden. We zetten ze graag voor u op een rijtje: 

• Voetbaltoernooi groep 7/8, voor het eerst in de nieuwe tenues! 

• Koningsdag, dit was weer een heerlijk sportief feest! 

• HAPSKAMP groepen 7, wat hebben de kinderen genoten van het primitieve leven… 

• Avondvierdaagse, 230 kinderen hebben dit jaar meegedaan! 

• Atletiek clinic tijdens gym, sprinten, kogelstoten, speerwerpen, het was een mooie ervaring! 

• KAMP groep 8, momenteel zitten zij in Eerbeek op een luxe kampeerboerderij, wat hebben ze een 

weer! 

• Apenheul, een aantal groepen zijn naar de Apenheul voor een les over voeding en gedrag van dier 

& mens…  

 

De bovenstaande zaken vormen toch wel de “kersen op de taart” voor onze school. Deze worden 

mogelijk gemaakt door u als ouder (door hulp en uw ouderbijdrage) en een actieve OR. Wat zijn we blij 

dat wij samen “het onderwijs zoveel leuker maken!”. Foto’s van verschillende evenementen kunt u 

vinden op DigiDUIF en Facebook.  

 



 

Agenda 

Donderdag  25 mei  Hemelvaartsdag, alle leerlingen vrijdag 

Vrijdag   26 mei  Alle leerlingen vrij 

Donderdag 01 juni  Groep 1 t/m 6 schoolreisje 

Vrijdag   02 juni   Groep 1 t/m 4 vrij 

Maandag 05 juni  Tweede Pinkersterdag, alle leerlingen vrij  

Dinsdag  20 juni  Afsluiting project “Materialen en toepassingen” 
      
Met vriendelijke groet namens het team van De Kring, 

 

Kees Kievit 

 

 


