
 

 

NIEUWS UIT DE KRING 12                 
Apeldoorn, 16 juni 2017 

 

Dit is de twaalfde 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 

'Oh,' zegt Mopper, 'moet je horen: 

in de wereld gaat het fout. 

In de tropen te veel hitte. 

Op de polen veel te koud.' 

 

'Oh,' zegt Kont, 'het is een zooitje. 

Er is echt van alles mis. 

In de lucht vermoeide vogels. 

In de zee bedorven vis.' 

 

En zo mopperen ze beiden 

op hun hoekje van de bank. 

Over alles wat niet goed is. 

Over narigheid en stank. 

 

Volwassenen klagen graag over het weer en de politiek, kinderen mopperen op het eten of zeuren als 

ze hun zin niet krijgen. Ligt het aan onze cultuur? Zijn we misschien verwend? Of hoort ’t er gewoon 

een beetje bij, bij ons mens zijn? Boeiend genoeg in ieder geval om er met de kinderen eens bij stil te 

staan. Klagen kan immers terecht zijn en zelfs noodzakelijk, bijvoorbeeld als er onrecht is.  

 

De verhalen gaan over de uittocht uit Egypte en de reis die hierbij hoort. De zware tocht duurt twee 

keer veertig jaar. Dat heeft vooral een symbolische betekenis: het verwijst naar de leerschool die 

“leven” heet. Niet alles in het leven is leuk, er zijn ook tegenvallers en teleurstellingen. Je krijgt je zin 

niet, voelt je tekortgedaan. Wat doe je daarmee? Blijf je hangen in gemopper en gezeur, dan kom je 

nooit vooruit. De tips die we meekrijgen zijn: Wees tevreden, kijk niet alleen naar wat je mist, maar 

waardeer ook wat je hebt. Kijk verder, heb oog voor het verhaal achter het gemopper. Doe er iets mee 

en zoek naar oplossingen. En als het uiteindelijk echt niet anders kan, durf dan ook te zeggen: “Zo en 

nu is het klaar!” 

 

Voortgang groepsindeling 

Achter de schermen zijn wij druk met de groepsindelingen voor volgend schooljaar. Wij hopen de 

nieuwe groepsindelingen met daarbij de leerkrachten binnenkort bekend te maken. Het maken van 

een nieuwe indeling vraagt veel tijd en zorgvuldigheid. Wij hopen volgende week de indeling en de 

formatie bekend te maken.  



 

Kringlounge: Let us entertain you! 

Ook dit jaar willen we het schooljaar feestelijk afsluiten met de 

Kringlounge. Een informele ontmoeting tussen leerlingen, ouders en 

leerkrachten. Het thema dit jaar is “Let us entertain you”. Er is weer 

veel te beleven. U komt toch ook?  In de bijlage vindt u de uitnodiging 

voor de Kringlounge. 

 

Om lang wachten tijdens de Kringlounge te voorkomen zijn consumptie-strippenkaarten al te 

verkrijgen in de dagen voorafgaande aan de Kringlounge (26-29 juni) in de schoolbibliotheek van 8.30-

8.40 uur en van 14.05-14.15 uur.  

 

Afsluiting 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 met op basis 

van hun eigenschappen. 

 

Dinsdag 20 juni bent u 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 8.30-8.50 uur.  

• In de groepen 3 en 4 bent u van harte welkom van 8.50 uur tot 9.10 uur.  

• In de groepen 5 t/m 8 bent u van harte welkom van 9.10 uur tot 9.30 uur.  
 

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

20 juni te ontmoeten om samen te kijken naar het werk en de presentaties van de kinderen. 

 

Schoonmaken voor de vakantie 

De laatste weken komen eraan. Om de vakantie met een schoon, opgeruimd gevoel te beginnen zijn 

wij op zoek naar ouders die ons willen helpen alle gezamenlijke ruimtes en materialen schoon te 

maken. Heeft u in de laatste weken een moment over om te helpen wilt u dit dan per mail kenbaar 

maken aan mkamphorst@pcboapeldoorn.nl? In overleg kunnen we dan bepalen wie welke ruimte 

voor zijn of haar rekening neemt. We zijn blij met alle hulp die we kunnen krijgen!  

 

Nieuw mailadres medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad is een zelfstandige adviescommissie, die inspraak heeft op de school. In 

deze commissie zitten mensen die bij de school betrokken zijn: ouders en leerkrachten. De MR mag de 

schoolleiding aanspreken en adviseren over zaken die met school te maken hebben. De 

medezeggenschapsraad heeft een nieuw mailadres. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunnen deze 

voortaan per mail naar mrkring@pcboapeldoorn.nl 

mailto:mkamphorst@pcboapeldoorn.nl
mailto:mrkring@pcboapeldoorn.nl


 

Ouderbetrokkenheid op De Kring 
Wat zijn wij als team blij met betrokken ouders zoals u! Ieder kennismakingsgesprek en tijdens de 
contacten met OR, MR en hulpouders proberen we het belang van betrokken ouders en een goede 
samenwerking tussen ouders en team te benadrukken. Niet alleen vanuit het feit dat we zonder u 
minder leuke en leerzame activiteiten kunnen organiseren, maar ook vanuit het bewezen positieve 
effect op het leren van kinderen. Uw kind ontwikkelt zich beter als wij goed samenwerken! 
 
Daarom hebben we het afgelopen jaar geïnvesteerd in: “onderwijs en ouders dichterbij elkaar 
brengen”. Eén van de activiteiten die hierbij horen zijn de afsluitingen van de projecten (zie 
hierboven). Tot nog toe hebben kinderen uit alle groepen al drie keer aan u gepresenteerd wat ze in 
een project hebben geleerd. En wat is het mooi om te zien en te ervaren dat deze afsluitingen steeds 
beter bezocht worden. We zien kinderen hierdoor groeien. We hopen u dan ook aanstaande dinsdag 
weer te ontmoeten. Andere voorbeelden van activiteiten die bijdragen aan de samenwerking en 
betrokkenheid zijn: 
• Gastlessen van ouders tijdens verschillende projecten of tijdens het spelen bij de kleuters, zoals: 

koken, voorlezen, les over gezonde voeding, spelletjes spelen, enz. 
• De startgesprekken met ouders aan het begin van het schooljaar. U vertelt vanuit uw ervaringen 

en deskundigheid over uw kind in een gesprek met de leerkracht. 
• Komend schooljaar voeren we vanaf groep 5 ouder-kind-school-gesprekken (start in november 

2017). Samen bepreken we de ontwikkeling en de doelen waaraan we gaan werken. 
 
Naast een goed werkende MR en OR starten we dit schooljaar nog met ouderpanelgesprekken. Dit om 
uitgevoerd beleid/activiteiten te evalueren en om ideeën voor nieuw beleid/activiteiten te delen met 
elkaar. Vanuit de directie van school ontvangt u een persoonlijke uitnodiging voor het ouderpanel. 
Iedere bijeenkomst worden er andere ouders gevraagd (per keer ongeveer 15). Er zijn tenminste twee 
bijeenkomsten per schooljaar en alle ouders ontvangen een kort verslag van deze bijeenkomsten.  
 
Onderwerp ouderpanel: continurooster 
We draaien nu bijna een jaar met het continurooster op onze school. Voorafgaand aan deze overgang 
is een jaar van voorbereidingen geweest. Nu is het tijd om met elkaar terug te kijken. Wat zijn onze 
ervaringen? Wat gaat al erg goed en waar vallen nog zaken te verbeteren?  
 
Komend ouderpanel (maandag 26 juni 20.15 uur) staat het onderwerp continurooster centraal. Mocht 
u input willen leveren voor dit onderwerp dan kunt u een bericht sturen naar Kees Kievit via DigiDUIF 
(optie directie). Uw input zullen we meenemen tijdens de voorbereidingen van de bijeenkomst met 
het ouderpanel. Input leveren is mogelijk voor alle ouders op school en niet alleen voor de ouders die 
deze keer uitgenodigd zijn. We zien uw reactie graag tegemoet. 
 

Prikactie 27 juni 2017 

In de mail van 15 juni hebben wij u geïnformeerd over ons voornemen om dinsdag 27 juni mee te 

doen met de landelijke actiedag. Wij als leerkrachten maken ons met name veel zorgen over de 

toekomst van het onderwijs. Krijgt uw kind straks nog les van een bevoegde leerkracht? Het is goed 

dat we met elkaar een signaal afgeven dat er iets moet gebeuren vanuit de politiek. We hopen van 

harte dat u ons steunt. Dit kunt u doen door: 

• De petitie te ondertekenen (zie mail van 15 juni over de prikactie). 

• Op dinsdag 27 juni uw zoon/dochter om 9.30 uur op school te brengen.  



 

• Indien uw zoon/dochter gebruik maakt van de VSO, hier een “ruildag” voor op te nemen en 

uw kind om 9.30 uur naar school te brengen (u wordt hierover ook vanuit MAM’s 

geïnformeerd). 

 

Op dinsdag 27 juni zijn wij als leerkrachten “normale” tijd op school om andere taken te vervullen en 

over dit onderwerp te praten. Ook zal een teamlid van onze school afreizen naar Den Haag om de 

petitie te overhandigen. Wij hopen dat er een ouder bereid is om mee te reizen en steun te betuigen 

namens alle ouders van onze school. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Kees Kievit (optie directie via 

DigiDUIF).  

 

Actie van kinderen voor kinderen: Actie voor Sam 

Wij zijn Lucas en Sophie Bruinsma uit groep 4 en groep 6. Ons neefje Sam van 1 

jaar is ernstig ziek. Hij heeft ’t syndroom van West en dat komt door een 

afwijking in 1 van zijn genen. Deze afwijking hebben maar 8 kinderen op de 

hele wereld. Sam heeft veel epilepsie en kan zich niet ontwikkelen zoals andere 

kinderen dit doen. Hierdoor kunnen onze oom en tante bijvoorbeeld ook niet 

met hem fietsen. Op 9 juli 2017 gaan wij meedoen met een sponsorloop voor 

Sam en wij verkopen armbandjes met de tekst “All together for Sam”. De 

armbandjes kosten 2,50 euro. Wij gaan sparen voor een bakfiets met 

trapondersteuning voor onze oom en tante. Zodat Sam ook naar buiten kan op 

de fiets. 

 

Wil je ons sponseren of een armbandje kopen? Heel graag en super welkom! 

Kom gerust naar groep 4 of groep 6 en spreek ons aan! Lieve groeten, 

Sophie en Lucas     

 

Dankzij de lege-flessen-actie van afgelopen weken heeft Sasha uit groep 6 €32,80 kunnen overmaken 

aan ALS-Nederland. Heel erg bedankt! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

HAPS-kamp, kamp groep 8 en schoolreisje 

Wat hebben we genoten van de kampen en de schoolreis. Op een enkel buitje bij het HAPS-kamp na 

hebben we zonnige kampen en een zonovergoten dag schoolreisje gehad. Een speciaal bedankje aan 

alle ouders die meegeholpen hebben. Op DigiDUIF is een groot aantal foto’s terug te vinden. 

 

 



 

Agenda 

20-06-2017   Afsluiting project ‘Materialen en toepassingen’ voor ouders 

27-06-2017   Prikactie: de lessen beginnen deze dag om 9.30 uur. 

28-06-2017  Rapport mee 

29-06-2017   Kringlounge voor ouders en leerlingen 

30-06-2017   Klassenshow groepen 6 o.l.v. juf Alona 

05-07-2017   Musical groep 8 

07-07-2017   Groepen 1 t/m 4 vrij 

      

Met vriendelijke groet namens het team van De Kring, 

 

Kees Kievit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


