
 

 

NIEUWS UIT DE KRING 3               

Apeldoorn, 29 september 2017 

 

Dit is de derde 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. 

 

Pleinmediation door groep 8 
“Samen spelen we leuker, samen leren we beter, samen komen we verder!” 
 
Dit is het motto van onze school. Het afgelopen jaar hebben we daar vorm aan gegeven door 
pleinmediation in te voeren. In het vorige schooljaar heeft groep 8 daar een mooie invulling aan 
gegeven, door ze te laten meehelpen in het toezichthouden tijdens de pauzes. Ook dit jaar willen we 
groep 8, de oudsten van de school, op deze manier betrekken. De ervaring leert dat kinderen uit groep 
8 dit erg goed kunnen. Ze vinden het leuk, het geeft ze een verantwoordelijkheid en ze leren er veel 
van. Dit is een mooie ervaring die ze mee kunnen nemen als ze aan het eind van het jaar de school  
verlaten. 
 
Wij vinden het belangrijk om de kinderen wat tools te geven hoe ze 
invulling kunnen geven aan deze belangrijke en leuke taak. Eva Talitha 
Heusinkveld, pedagoog en kindertherapeut, heeft de kinderen 
afgelopen weken een korte cursus geven in twee delen.  De kinderen 
denken samen met Eva Talitha na over wat pleinmediation precies is, 
welke dingen er kunnen gebeuren, wat ze zelf kunnen doen en 
wanneer ze een volwassene erbij moeten vragen. Door de informatie 
en oefeningen zullen de kinderen zich zekerder voelen om de rol van 
pleinmediator op zich te nemen. Aan het eind van de cursus hebben 
alle kinderen een diploma gekregen.  

 

Aanstaande donderdag 5 oktober stakingsdag 

Komende donderdag wordt er gestaakt in het primair onderwijs. Dit betekent dat De Kring deze dag 

ook gesloten is. U bent hierover als ouder al geïnformeerd. Als team is het fijn om ervaren dat u ons 

steunt in deze actie, bedankt daarvoor. 

 

Op de stakingsdag reist een deel van ons team naar Den Haag om daar samen met collegae uit het 

hele land een signaal af te geven aan het kabinet. “De toekomst van het basisonderwijs staat onder 

druk”, dit is een grote zorg en daar voeren wij actie voor. Mocht u meer informatie willen over de 

staking dan kunt u kijken op de site van #POFront op https://www.pofront.nl/ 

  

Verslag ouderpanel 

Voor de zomervakantie hebben we als school het eerste “Ouderpanel” georganiseerd. Van deze 

bijeenkomst is een verslag gemaakt. Deze vindt u in de bijlage. Tijdens dit “Ouderpanel” hebben we 

gesproken over de effecten van het continurooster. Onderaan het verslag van het ouderpanel staan 

ook kort de bevinden van kinderen (uit het leerlingpanel) en vanuit het team in relatie tot het 

continurooster. Mocht u vragen hebben n.a.v. het verslag dan horen we het graag. 

https://www.pofront.nl/


 

 3 FM Serious Request 2017 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u laten weten dat we als De Kring 
een steentje bij dragen aan deze geweldige actie. We schreven over 
een sportieve actie en een ceatieve actie. In de tussentijd is er steeds 
meer bekend geworden en voorzien we u graag van de onderstaande 
informatie. 

 
De sportieve actie zal door groep 7/8 worden ingevuld. Zij gaan als vertegenwoordigers van De Kring 
meedoen aan de 'building-run' die Accres Apeldoorn op 27 oktober organiseert. Zij krijgen een uniek 
kijkje achter de schermen in het Omnisport. Meer informatie over deze actie zullen de leerlingen van 
de betreffende groepen t.z.t. ontvangen.  

De creatieve actie is al in alle groepen in gang gezet. De leerlingen ontwerpen een prachtige 
kerstkaart. Deze zal professioneel gedrukt worden en voorzien van hun eigen naam. De ontwerpen 
worden begin november naar de drukker gestuurd. Wij ontvangen deze eind november terug op 
school. Vanaf 27 november zullen de leerlingen hun eigen setjes met 8 kaarten kunnen gaan verkopen. 
Van ieder setje gaat 2 euro naar Serious Request. 

Ondertussen zijn de eerste opbrengsten uit de glazen huisjes op school gedoneerd. De teller staat op 
dit moment op ruim € 100,-! In de wandelgangen horen we de mooiste acties om dit bedrag nog 
verder omhoog te krijgen. Hoewel we het natuurlijk geweldig vinden om als school een mooi bedrag 
over te kunnen maken naar Serious Request, staat het u natuurlijk vrij om het gespaarde bedrag zelf 
naar de dj's te brengen als zij met hun glazen huis op het Marktplein staan. 

Verkeersituatie in de omgeving van school 
Er zijn plekken rondom de school waar het vooral ’s ochtends tussen 8.15 en 8.35 uur druk is met 
auto’s. Door de werkzaamheden in de buurt zijn deze plekken op dit moment nog drukker geworden.  
 
Om het veilig te houden voor al onze kinderen is 
het van belang dat we extra aandacht hebben voor 
de snelheid waarmee we door de buurt rijden en 
voor de manier waarop we onze auto’s parkeren. 
Hierbij graag speciale aandacht voor het witte 
verdrijvingsvlak aan de rand van het veld. Dit 
verdrijvingsvlak is daar neergelegd om ervoor te 
zorgen dat kinderen en ouders veilig kunnen 
oversteken (kijkhoek vrij houden), hier mag dan 
ook niet stilgestaan of geparkeerd worden met de 
auto.  
 
 
Over de parkeerproblemen is afgelopen week contact geweest met de politie. Zij zullen de komende 
weken komen controleren. Maar laten we er met elkaar ook voor zorgen dat alle kinderen in de buurt 
veilig naar school kunnen komen. Alvast bedankt voor uw medewerking.  

 

 

 



 

Koffieochtenden 

Komende maanden worden er twee koffieochtenden georganiseerd met twee verschillende 

onderwerpen. We nodigen u hier graag voor uit. 

 

Dinsdagochtend  24 oktober van 8.30 uur tot 9.15 uur staat er een 

koffieochtend rondom dyslexie gepland. Een aantal ouders wordt hier 

specifiek voor uitgenodigd, maar iedereen die meer wil weten is van harte 

welkom. Wij zullen het beleid op De Kring toelichten. Hierbij besteden we 

vooral aandacht aan de nieuw aangeschafte dyslexiesoftware en de 

werkwijze rondom kinderen met dyslexie of leesproblemen. 

 

Dinsdagochtend 14 november van 8.30 uur tot 9.15 uur staat een 

koffieochtend rondom de nieuwe methode STAAL op het programma. In de 

groepen 4 t/m 8 werken we met deze nieuwe methode voor spelling en voor 

taal. Op deze ochtend vertellen we u graag over de uitgangspunten en de 

werkwijze, daarnaast is er ruimte voor vragen. 

Open dag basisscholen Apeldoorn 11 oktober 
Een open dag is een mooie gelegenheid om op laagdrempelige wijze de sfeer te 
ervaren op een basisschool en in gesprek te gaan met directie, leerkrachten, 
leerlingen of ouders over het onderwijs, de cultuur en de dagelijkse gang van 
zaken. Ook voor peuters is een open dag een leuk moment om alvast een kijkje te 
nemen op school. 

De Kring is op 11 oktober ook open voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool. Als ouder van 
De Kring bent u voor onze school een van de belangrijkste ambassadeurs. Dus weet u in uw omgeving 
ouders die op zoek zijn naar een basisschool, wilt u hen dan wijzen op de mogelijkheden op deze dag? 
Tijdens deze ochtend zullen kinderen uit groep 7 weer een wervelende rondleiding verzorgen voor de 
bezoekers. Alvast bedankt. 

Verder is het goed om u te informeren over de mogelijkheden voor instromen op De Kring. Zoals u 
weet zijn er veel gezinnen die graag op De Kring willen komen. Dit is ontzettend mooi, maar dit 
betekent ook dat nieuwe kinderen op tijd moeten worden ingeschreven. Dit geldt ook voor de 
broertjes en zusjes van de kinderen die al op De Kring zitten. Dus mocht u thuis nog kinderen hebben 
die tussen 1 oktober 2018 en 1 oktober 2019 vier jaar worden dan horen we dit graag zo spoedig 
mogelijk, we gaan er vanuit dat de kinderen die nog voor 1 oktober 2018 vier jaar worden al zijn 
ingeschreven op school. 

Kinderboekenweek 
U heeft een aparte mail ontvangen over de Kinderboekenweek. Ter herinnering een tweetal data: 

 Op woensdag 4 oktober om 8.20 uur op het plein voor de hoofdingang wordt de 
Kinderboekenweek geopend. We verwachten alle kinderen (met ouders) op dit plein. 

 Op woensdag 11 oktober staat er van 11.45 uur tot 12.15 uur een voorleesmoment gepland. U 
kunt zich opgeven voor het voorlezen bij de eigen leerkracht. 

 

 



 

Agenda 

In de jaarkalender voor ouders mist een activiteit, dit is NLDOET op vrijdag 9 maart 2018. Wilt u deze 

opnemen in uw agenda? NLDOET is een dag waarop we met vrijwilligers allerlei klussen binnen de 

school doen. Een onmisbare activiteit voor ons als school. 

 

Daarnaast is het goed om te weten dat er in DigiDUIF een digitale versie van de jaarkalender wordt 

bijgehouden. Tijden, definitieve data of verschuivingen worden direct verwerkt in deze agenda. Op 

deze manier is en blijft deze agenda altijd up to date. 

 

Maandag   02-10-2017   Informatieavond groep 8 VO Edison 

Maandag   02-10-2017   Ambulance op school voor project 

Woensdag   04-10-2017   Start Kinderboekenweek 

Donderdag    05-10-2017   Stakingsdag de school is dicht 

Woensdag   11-10-2017   Open dag De Kring 

Woensdag    11-10-2017   Voorleesochtend onderbouw 

Vrijdag     13-10-2017   Groep 1 t/m 4 vrij 

Dinsdag    24-10-2017   Koffieochtend dyslexie  

Vrijdag    27-10-2017   Kringviering en projectafsluiting 1 

 
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 

 
 
Met vriendelijke groet namens het team van De Kring, 

 

Kees Kievit 
 

 


