
 

 

NIEUWS UIT DE KRING 4               

Apeldoorn, 10 november 2017 

 

Dit is de vierde 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. 

 
3 FM Serious Request 2017: Building Run! 
Groep 7 en 8 deed mee met de Building run die twee weken 
geleden plaats vond in het Omnisport. Een sponsorloop 
georganiseerd door Sportstimulering, samen met basisscholen in 
de gemeente Apeldoorn als initiatief voor SR2017. Nadat 
Ambassadeur en topatleet Eelco Sintnicolaas het startschot gaf, 
ging de sponsorloop van start en maakten de leerlingen kennis 
met alle sporten die in Omnisport beoefend worden. Met 225 
leerlingen van 6 verschillende scholen uit het basisonderwijs was 
de Building Run een groot succes. In de week voor kerst biedt 
Eelco Sintnicolaas een grote cheque aan bij het glazen huis 
namens alle deelnemende scholen. 
 
Afgelopen weken hebben alle kinderen fantastische kerstkaarten 
ontworpen in de klas. Deze kaarten worden momenteel gedrukt. 
Medio november komen alle kaarten op school en dan kan de 
verkoop door de kinderen beginnen. We hopen op deze manier als 
school veel geld op te halen voor het goede doel.  
 
Thuis worden er door de kinderen zelf ludieke acties bedacht om 
te sparen (spaarpotje) voor SR2017. Zo wordt er een heus diner 
georganiseerd door één van de kinderen. Het diner vindt plaats op 
school. En zo zijn er nog meer leuke acties bedacht.  
 
Geld dat kinderen ophalen (van eigen acties en straks van de kerstkaartenactie) kan dagelijks op school 
ingeleverd worden. Wij zullen dit met een aantal kinderen van school, in de laatste week voor de 
kerstvakantie, naar het glazenhuis op het Marktplein brengen. 
 
Ouder-kind-gesprekken 
De komende gesprekken gaan we in groep 5 t/m 8 voeren met ouder en kind. Vandaag zijn de ouders 
in groep 5 t/m 8 via een aparte mail geïnfomeerd over de werkwijze. Graag willen we alle andere 
ouders via dit bericht ook wat meer vertellen over de werkwijze en het waarom. 
 
Tijdens de “ouder-kind-gesprekken” probeert de leerkracht zoveel mogelijk informatie uit het kind zelf 
te laten komen, het gaat immers over zijn/haar ontwikkeling. Voorafgaand aan het gesprek vult het 
kind een ontwikkelingsblad in, dit gebeurt in de klas, onder schooltijd. Op dit blad brengen de kinderen 
zelf de sociaal-emotionele vaardigheden en de didactische vaardigheden in kaart. Hierbij kunt u 
denken aan thema’s als samenwerken, weerbaarheid en waar ben je goed in? We praten niet alleen 
over rekenen en lezen, maar ook sportiviteit en creativiteit wordt gescoord door de kinderen. In het 



 

gesprek vertelt het kind aan ouders en leerkracht hoe hij/zij zichzelf scoort. Vervolgens worden 
positieve punten benoemd door leerkracht en ouders en kijken we samen waar punten van aandacht 
liggen.  
 
Door deze gesprekken met kinderen te voeren willen we de betrokkenheid van kinderen vergroten, 
zodat ze meer eigenaar worden van hun eigen leerproces. Want als leerkrachten veronderstellen wij 
dat betrokkenheid en verantwoordelijkheid uiteindelijk resulteren in hoge(re) leerresultaten en niet 
minder belangrijk: inzicht in eigen mogelijkheden en zelfvertrouwen in eigen kunnen. 
 

Koffieochtenden 

Aanstaande dinsdag wordt er weer een koffieochtend georganiseerd. We nodigen u hier 

graag voor uit. 

 

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. 
 
Afspraken onder schooltijd 
Het aantal kinderen dat onder schooltijd de tandarts, dokter, fysiotherapeut enz., bezoekt stijgt. Dit 
zorgt er soms voor dat kinderen aanzienlijke delen van de lestijd missen. Deze bezoeken zorgen ook 
voor onrust tijdens de lesdag. Daarom brengen we graag de geldende afspraken onder uw aandacht: 

 Voor een bezoek aan een medisch specialist krijgen kinderen verlof. Deze afspraken staan vaak ver 
van te voren gepland en kunt u op tijd doorgeven aan de leerkracht van uw kind(eren). Bij 
afwezigheid van meer dan een uur kunt u verlof aanvragen bij de directie.  

 Bezoeken aan de tandarts, orthodontist, fysiotherapeut of huisarts, zonder directe noodzaak, 
kunnen niet onder schooltijd gepland worden. Hier wordt geen toestemming voor gegeven 
(uitzonderingen daargelaten).  

 
We vragen u met de bovenstaande afspraken rekening te houden. Twijfelt u over een bepaalde te 
maken afspraak of situatie schroom dan niet om contact op te nemen met school. We helpen u graag.  
  
Nieuws vanuit de Ouderraad 
Via deze Nieuws uit de Kring willen wij u informeren over een aantal zaken binnen de Ouderraad. 
 
Afscheid leden  
Tijdens de laatste vergadering van het afgelopen schooljaar hebben wij afscheid genomen van een 
tweetal OR-leden. Dit zijn Geeske Timmerman en Linda Plugge. We willen Linda en Geeske heel 
hartelijk bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren! 
 
Aanstelling penningmeester  
Onze huidige penningmeester, Tanja van Agterveld, heeft aangegeven begin 2018 haar functie te 
willen overdragen en afscheid te gaan nemen van de OR. We zijn erg blij dat Tanja 6 jaar lang het 
penningmeesterschap op zich heeft willen nemen en willen haar hartelijk bedanken voor haar inzet! 
Vanuit de OR heeft Pim Pelstra heeft zich beschikbaar gesteld voor de functie van penningmeester. We 
zijn blij in hem een opvolger te hebben gevonden. 



 

Nieuwe leden  
We zijn blij dat we een aantal mensen bereid hebben gevonden om lid 
te worden van de Ouderraad. Het gaat om de volgende kandidaten:  

 Reik Heusinkveld, OR-lid  

 Elze Jongedijk, OR-lid 
 
Mocht u bezwaar hebben tegen de benoeming van Pim Pelstra als 
penningmeester of Reik en Elze als OR-lid, dan kunt u dit (bij 
voorkeur) schriftelijk laten weten, binnen een termijn van 14 dagen, 
aan de Ouderraad via orkring@pcboapeldoorn.nl. Na afloop van het 
termijn van veertien dagen en bij geen bezwaar , zullen de nieuwe 
OR-leden per volgende vergadering benoemd worden. 
 
Samenstelling OR 2017-2018  
De samenstelling van de Ouderraad zal er het huidige schooljaar als volgt uitzien:  

 Yvonne van Donselaar, voorzitter  

 Tanja van Agterveld, penningmeester tot 1 jan. 2018  

 Pim Pelstra, penningmeester vanaf 1 jan. 2018  

 Janneke Roskam, secretaris,  

 Henry Rooks, OR-lid  

 Annemieke Schuyl, OR-lid  

 Nicole Westendorp, OR-lid  

 Eugenie Knaap, OR-lid  

 Hub Orbons, OR-lid  

 Cynthia Heerlinga, OR-lid  

 Stéphanie Giljam, OR-lid  

 Reik Heusinkveld, OR-lid  

 Elze Jongedijk, OR-lid 
 
Met vriendelijke groet, De Ouderraad 
 

Ouderbijdrage 

Vorige week is de brief voor de vrijwillige ouderbijdrage meegegeven met uw kind. Van deze 

ouderbijdrage worden verschillende activiteiten waaraan de kinderen op school deelnemen betaald. U 

kunt hierbij denken aan:  

 Het Sinterklaasfeest 

 Het Kerstfeest 

 Het Paasontbijt 

 De Koningsdag 

 De avondvierdaagse 

 Het bezoek aan het hertenkamp 

 Het volgen van de EHBO-cursus in groep 8  

 De ASK-voorstelling 

 En nog veel meer…  

 



 

Al deze activiteiten kunnen alleen met uw bijdrage gerealiseerd worden, daarom graag uw aandacht 

hiervoor. Mocht u om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om een financiële bijdrage te leveren, 

dan kunt u dit kenbaar maken bij Kees Kievit. Dit voorkomt een hoop extra administratie en voor de 

school is duidelijk waar we wel of niet op kunnen rekenen. Ook is er dan gelegenheid om samen te 

zoeken naar andere mogelijkheden. Graag wijs ik u op de mogelijkheden van Stichting Leergeld, ziet u 

hiervoor de website: http://www.leergeld.nl/ 

 
Ouderportaal Parnassys 
Als leerlingadministratie-systeem gebruikt PCBO De Kring al enkele jaren Parnassys. Hierin staan niet 
alleen de gegevens van uw zoon of dochter, maar ook de absenties, toetsresultaten en plannen. 
 
Op De Kring streven wij ernaar om ouders zoveel mogelijk inzicht te geven in de vorderingen van uw 
kind. Daarom hebben we het ouderportaal van Parnassys ingekocht. In de komende tijd willen we 
stapje voor stapje dit ouderportaal met u gaan gebruiken. We beginnen met het openstellen van de 
gegevens die we van uw kind(eren) in ons systeem hebben staan. Wanneer er wijzigingen zijn, kunt u 
deze via het ouderportaal aan ons doorgeven. Later willen we ook de absenties en de toetsresultaten 
via het ouderportaal met u delen. 
 
Om u een persoonlijk account te geven voor dit ouderportaal, hebben wij uw actuele e-mailadres 
nodig. Bij de komende oudergesprekken kunt u uw e-mailadres controleren en eventueel aanpassen. 
Wij zorgen er dan voor dat u na deze oudergespreksweek een activerings-mail ontvangt van Parnassys. 
Wij verwachten door het gebruik van het ouderportaal een veelgehoorde wens in vervulling te laten 
gaan. 
 
Voor technische vragen over het ouderportaal kunt u zich richten tot Ronald Brons voor overige 
vragen kunt u bij Kees Kievit terecht.   

 
Welkom op De Kring  

De afgelopen periode zijn er verschillende kinderen gestart op school. Wij heten de onderstaande 

kinderen van harte welkom:  

 

Erik  Benjamin Senna   

Jaicie  Felicia  Madee 

Job  Yara  Zoë Leigh 

 

Voor jullie start een nieuwe periode in jullie leven, de basisschooltijd. Geniet, speel, leer en leef, wij 

wensen jullie een mooie tijd toe op De Kring 

 

Agenda 

Het is 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. 

 

Dinsdag   14-11-2017   8.30 uur koffieochtend over STAAL  

Maandag   20-11-2017 t/m 

Donderdag  23-11-2017   Gespreksweek 

http://www.leergeld.nl/


 

Vrijdag    24-11-2017   Groep 1 t/m 4 vrij 

Dinsdag   05-12-2017   Sinterklaasfeest op school 

 
Met vriendelijke groet namens het team van De Kring, 

 

Kees Kievit 
 

 


