
 

NIEUWS UIT DE KRING 2                 

Apeldoorn, 11 september 2017 

 

Dit is de tweede editie van Nieuws uit De Kring van het schooljaar 2017-2018. 

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. 

 

Komende week staat het huis als beeld voor het leven centraal. We praten over bescherming, 

openheid en privacy. We luisteren naar verhalen: Een huis op een rots (Lucas 6); De hoeksteen (Lucas 

20); In huis bij een farizeeër (Lucas 14).  

 
Lied van het huis 
Ik ben het huis, de plek om te leven. 
Kom binnen, wees welkom, jij hoort er ook bij. 
Ik ben het huis en ik wil je graag geven: 
ruimte en rust, in mijn huis ben je vrij. 

 
Ik ben het dak, als jij in de wind staat. 
De regen ketst af en gaat aan je voorbij. 
Ik ben het dak als het niet voor de wind gaat. 
Schuil maar en voel je geborgen bij mij. 

 
Ik ben een steen, waarop je kunt bouwen. 
Ik draag heel het huis, ’t gaat niet goed zonder mij. 
Ik ben een steen en je kunt me vertrouwen. 
Draag jij, ’t is nodig, ook zelf steentjes bij? 

 
Ik ben de deur, door mij kom je binnen 
of stap je naar buiten en voel je je vrij. 
Ik ben de deur die je soms laat bezinnen: 

‘Ga ik erdoor of loop ik jou voorbij?’ 

 

Start van het project “communicatie en relatie” 

De komende periode werken alle groepen rondom het thema communicatie en relatie. 
Communicatie wordt traditioneel sterk gekoppeld aan taal, maar communicatie omvat veel meer. Aan 
het werken met en rond communicatie kunnen kinderen niet alleen tal van competenties rond 
mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid verwerven, maar ook meer inzicht krijgen in hun eigen 
leren, in de rol en de werking van hun zintuigen. Relatie is een centraal begrip dat veel kan verklaren 
over het gedrag van mensen en van groepen mensen. Met relatie wordt bedoeld dat verschillende 
mensen bij elkaar horen en een groep vormen. In dit project buigen wij ons over vragen als: “Hoe kan 
ik communiceren?” en “Waar hoor ik bij?”  
 



 

Kringviering als onderdeel van de afsluitingen van de projecten 
Dit schooljaar sluiten we de projecten weer gezamenlijk af. U als ouder wordt van harte uitgenodigd 
om hierbij aanwezig te zijn. Wat vinden de kinderen het fantastisch om hun ouders te laten zien waar 
ze een periode hard aan gewerkt hebben. In de jaarplanning vindt u de data van alle afsluitingen. De 
afsluiting van het bovenstaande project is op vrijdag 27 oktober (tijdsindeling zie hieronder). We 
hopen u allen dan te ontmoeten.  
 
Zoals aangekondigd zijn de Kringvieringen terug van weggeweest. Tijdens een afsluiting van een 
project zijn er steeds een aantal groepen die hun afsluiting op het podium organiseren. Ouders uit 
deze groepen zijn dan uitgenodigd om te komen kijken. Deze zogenaamde Kringvieringen starten om 
13.00 uur en duren tot 13.30 uur. Het zou fijn zijn als u iets eerder aanwezig bent, zodat we op tijd 
kunnen beginnen. Aansluitend aan de Kringviering van 13.30 tot 14.10 uur vinden de afsluitingen in de 
klassen plaats. U kunt tussen 13.30 uur en 14.10 uur rondlopen en in verschillende groepen komen 
kijken. Het zal wel fijn zijn als u om 13.30 uur in een groep aanwezig bent, omdat dan de 
afsluitingsmiddag wordt geopend.  
 
De tijdsindeling per projectafsluiting vindt u hieronder: 
Project 1: vrijdag 27 oktober 2017 
Kringviering   13.00 uur tot 13.30 uur   Groep 1/2a en 3/4 
Afsluiting in de klas  13.30 uur tot 14.10 uur  Overige groepen 
 
Project 2: maandag 12 maart 2018  
Kringviering   13.00 uur tot 13.30 uur  Groep 1/2b en groep 1/2d 
Afsluiting in de klas  13.30 uur tot 14.10 uur  Overige groepen 
 
Project 3: woensdag 25 april 2018  
Kringviering   11.15 uur tot 11.45 uur  Groep 3 en groep 4 
Afsluiting in de klas  11.45 uur tot 12.25 uur  Overige groepen 
 
Project 4: dinsdag 26 juni 2018 
Kringviering   13.00 uur tot 13.30 uur  Groep 1-2 c  
Afsluiting in de klas  13.30 uur tot 14.10 uur  Overige groepen 

 

Sociaal emotionele vorming 

Omgangsvormen en gedragsregels op school en thuis zijn niet altijd hetzelfde. Daarom zijn wij in alle 

groepen gestart met het samen opstellen van regels en afspraken in de groep. Zo bieden wij de 

kinderen duidelijkheid, voorspelbaarheid wat leidt tot een gevoel van veiligheid. 

 

De eerste les van de methode GoedGedaan! gaat over ‘wennen’. Er wordt stilgestaan bij het feit dat 

veranderingen en nieuwe taken soms spannend zijn omdat je er nog niet aan gewend bent. Het helpt 

je wanneer je jezelf dan moed inspreekt en let op de leuke kanten. Ook aan mensen die je nog niet 

(goed) kent moet je soms even wennen. Je leert elkaar sneller kennen wanneer iedereen zich voorstelt 

en iets over zichzelf vertelt. 
 



 

3 FM Serious Request 2017 

U heeft het vast al wel gehoord. Vanaf 18 december tot 24 december 

staat Het Glazenhuis op het Marktplein in Apeldoorn. Het doel van 3FM 

Serious Request 2017 is: zoveel mogelijk geld in te zamelen om ouders 

en kinderen te herenigen.  

 

Wereldwijd zijn meer dan 4 miljoen familieleden elkaar kwijt door een ramp of een conflict.  

In conflictgebieden, zoals in Nigeria en de Democratische Republiek Congo, maar ook na 

natuurrampen, zoals in Nepal, leven miljoenen kinderen noodgedwongen geschieden van hun ouders, 

broers of zussen. Met de opbrengst van 3FM Serious Request sporen Rode Kruis-hulpverleners 

vermiste kinderen op, herstellen ze het contact met hun familie en brengen ze hen weer thuis. 

 
Ook De Kring wil een steentje bijdragen aan deze actie. Op vrijdag 8 september heeft het 
leerlingenpanel onze school vertegenwoordigd tijdens de Kick-off, die gehouden werd op het 
Marktplein. Het leerlingenpanel heeft als taak De Glazenhuis-spaarpotjes in ontvangst te nemen. In de 
week van 11 september zullen zij in iedere groep een Glazenhuis-spaarpotje brengen en de kinderen 
uitleg geven over het doel van de actie. Tevens ontvangt iedere leerling van De Kring ook een eigen 
Glazenhuis-spaarpotje. Het leerlingenpanel zal de aftelkalender bijhouden en de geldbarometer, deze 
zijn zichtbaar op het raam bij de entree van de school. 

Wij willen als school tijdens deze 100 dagen twee acties organiseren. Eén van deze acties is sportief van 
aard (hier hoort u later meer over) en de tweede actie is creatief. Begin oktober zal ieder kind zijn 
eigen kerstkaart ontwerpen en vervolgens zal deze professioneel gedrukt worden. U als ouder, maar 

ook andere belangstellenden kunnen deze setjes kerstkaarten kopen.  

Dus wacht u nog even met het aanschaffen van uw kerstkaarten! 

Daarnaast hopen we dat kinderen met eigen bedachte acties zoveel mogelijk geld ophalen, het zou 
mooi zijn als u uw kind(eren) stimuleert om zich op deze manier in te zetten voor onze medemens. We 
hopen, dat ieder kind van De Kring zijn of haar eigen bijdrage kan leveren aan deze stille ramp, namelijk 
het wereldwijd herenigen van ouders en kinderen. 

Tijdens de kerstviering willen wij het eindbedrag bekend maken. De volgende dag mogen een aantal 
kinderen het bedrag doneren in de brievenbus van het Glazenhuis. 

Nieuwe methode taal en spelling 

Op de informatieavond heeft u het wellicht al vernomen, dit schooljaar 

zijn wij gestart met een nieuwe methode voor taal en spelling. Na een 

periode van uitzoeken, vergelijken en uitproberen hebben wij gekozen 

voor de methode STAAL. In de laatste week van de vakantie hebben wij 

als leerkrachten scholing gehad om STAAL op een goede, eenduidige 

wijze in te voeren. Wilt u meer weten over deze methode? Op korte 

termijn organiseren wij een koffie-ochtend waarin wij u meer vertellen 

over de methode STAAL-taal en spelling en de ervaringen tot nog toe. 

Middels onderstaande link krijgt u alvast een indruk van de methode: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BLz9FSXiBGA&feature=youtu.be 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BLz9FSXiBGA&feature=youtu.be


 

Benoeming nieuwe bestuurder Stichting PCBO Apeldoorn 
Per 1 oktober 2017 is mevrouw Esther Kopmels benoemd als voorzitter van de Raad van Bestuur van 
de Stichting PCBO Apeldoorn. Zij volgt hiermee de heer Gert Nijmeijer op, die per 13 oktober 2017 met 
pensioen gaat. 
 
In nauwe samenwerking met de heer Wim Schotman, lid Raad van Bestuur, zal mevrouw Kopmels een 
belangrijke bijdrage gaan leveren aan de verdere ontwikkeling van de Stichting PCBO Apeldoorn. 

 

Werkzaamheden Kooikersplaats 

Komende week start het bedrijf Visser&Smit Hanab met de werkzaamheden op de Kooikersplaats. Ze 

gaan de gas- en waterleidingen vervangen. De werkzaamheden duren 8 weken. Deze werkzaamheden 

hebben gevolgen voor de doorstroom en de parkeergelegenheid op de Kooikersplaats. Allereerst 

komen er stoplichten te staan en de parkeerplaatsen worden tijdelijk (8 weken) 

afgesloten. Ook zal er ter hoogte van de gymzaal op het plein een bouwhek worden 

geplaatst. 

 

Veel ouders brengen hun kinderen met de auto naar school en parkeren hiervoor 

op de Kooikersplaats. Dit is vanaf aanstaande dinsdag/woensdag niet meer 

mogelijk. U wordt aangeraden om te parkeren langs het grote grasveld en op de 

parkeerplaatsen aan de kant van het winkelcentrum. De toegang naar het 

plein langs de gymzaal zal deels worden afgezet, daarom is het aan te raden 

om via het veld of via de fietsenstalling naar school te komen.  

 

Mochten er vragen zijn kunt u contact opnemen met dhr. F. van de 

Burg (werkvoorbereider), telefoonnummer 0683642084. 

 

 

Total-boeken-actie 

Deze maand en volgende maand is er bij de 

bezinepomp Total een leuke actie! Bij het 

tanken kunt u sparen voor “boekstickers”. Met 

deze stickers kun je sparen voor boeken die 

perfect zouden passen in onze 

schoolbibliotheek. Wilt u ons helpen sparen en 

de komende maanden bij Total tanken?  

 

Vanaf deze week staat er voor de ingang van onze schoolbibliotheek een grote “boeken-sticker-

spaarpot”, u mag hier uw gespaarde stickers inleveren. Wij zullen ervoor zorgen dat we hiervan leuke 

boeken aanschaffen voor de bibliotheek!  

 

Voor meer informatie kijkt u op: 

http://www.total.nl/promoties/kidsboekenplank.html 

 

http://www.total.nl/promoties/kidsboekenplank.html


 

Fietsenstalling 

Afgelopen woensdag is de fiets op de foto gestolen uit 

onze fietsenstalling. De fiets was vergeten op slot te 

zetten. Hier kwam de leerling om 8.40 uur achter. Dit 

betekent dat de fiets tussen 8.25 uur en 8.40 uur 

meegenomen moet zijn, een tijdstip waarop vaak nog veel 

ouders op het schoolplein zijn. Kunt u zich iets herinneren 

dat mogelijk te maken heeft met de verdwijning van de 

fiets dan horen we dit graag van u. Alvast bedankt! 

 

Het parkeren van de fietsen in de fietsenstalling is altijd op eigen risico. Wij kunnen als school geen 

verantwoordelijkheid dragen voor eventuele beschadigingen en/of diefstal. Om 8.45 uur sluiten we als 

school het fietsenhok (niet op slot i.v.m. looproute), dit doen we om de drempel voor eventuele 

dieven te verhogen. Mocht u als ouder later dan 8.45 uur gebruikmaken van het hek, wilt u deze dan 

weer sluiten?  

 

Agenda 

Maandag t/m donderdag 11-09-2017 - 14-09-2017 Gespreksweek 

Dinsdag    12-09-2017    Schoolfotograaf 

Woensdag   13-09-2017    Schoolfotograaf 

Vrijdag     15-09-2017   Groep 1 t/m 4 vrij 

Maandag   02-10-2017   Informatieavond groep 8 VO Edison 

Woensdag   04-10-2017   Start Kinderboekenweek 

Woensdag   11-10-2017   Open dag De Kring 

Vrijdag     13-10-2017   Groep 1 t/m 4 vrij 
 
Met vriendelijke groet namens het team van De Kring, 

 

Kees Kievit 

 


