
 

 

 

Nieuws uit de Kring 5 

Apeldoorn, 30-11-2017 

 

Voor u ligt alweer de 5e editie van Nieuws uit De kring 2017-2018. Mochten er naar 

aanleiding van de nieuwsbrief vragen zijn, dan horen we het graag. Het team van De 

Kring wenst u veel leesplezier. 

 

Mededelingen vanuit het team 

 

Afgelopen week is Nanda van der Schrier geopereerd aan haar knie en de operatie is 

goed gegaan, we wensen Nanda een voorspoedig herstel toe. Vanaf vorige week is Bram 

Sibma al aanwezig in groep 3-4 voor de vervanging van Nanda. We wensen Bram een 

mooie tijd toe op De Kring. Vanaf deze week is Esther van Dijk voor haar lesgevende 

taken vrij geroosterd, zodat zij directietaken van Kees Kievit kan overnemen.  

Groep 1-2 b wordt vervangen door Pauline Hilhorst. Ook Pauline wensen we een mooie 

tijd toe op De Kring. 

 

Verhalen uit de Kring 

Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de 

methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop 

een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen 

die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ 

verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel 

aan de orde. Zo staat komende twee weken de betekenis van geluid en het belang van 

luisteren, horen en begrijpen centraal. 

Bijbel: Eli en Samuël (1 Samuël 1 t/m 8) 

Methode Goed Gedaan! 

Voor de sociaal emotionele vorming maken we gebruik van de methode Goed Gedaan! 

De komende weken staat het thema 'blij met jezelf' centraal. We proberen de kinderen 

inzicht te geven in de eigen sterke kanten, zodat er wordt gebouwd aan zelfvertrouwen. 

We zijn bezig met het geven en krijgen van complimentjes. Ook in de ouder-kind-

gesprekken vanaf groep 5 komt dit thema nadrukkelijk aan de orde. 

Terugblik op de Kind-ouder-gesprekken vanaf groep 5 

Wat was het spannend voor veel kinderen. Een gesprek in het bijzijn van je ouder(s) en 

leerkracht. Wat was het tegelijkertijd fijn om zelf te horen waar je goed in bent en hier 

zelf ook je mening over te geven. Als leerkrachten zijn wij erg trots op de inbreng van de 

leerlingen en de zelfkennis die leerlingen al hebben. Wij hopen dat u ook als ouder 

inzicht hebt gekregen in de mogelijkheden en moeilijkheden van uw kind. Wilt u een 

reactie of opmerking geven over deze manier van gespreksvoering dan kan dit per mail 

naar MKamphorst@pcboapeldoorn.nl (Miriam van den Breemen) Wij nemen uw tips 

graag mee in de evaluatie. 
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Sinterklaasfeest 5 december  

 

Op dinsdag 5 december komt Sint met zijn Pieten 

een bezoek brengen aan onze school. De kinderen 

mogen die dag verkleed komen als Sinterklaas of 

Piet als ze dat leuk vinden. Om 8.25 uur gaan alle 

kinderen eerst naar hun eigen klas en mogen hun 

jas aan laten. Even later komen ze met de 

leerkracht naar buiten. 

  

U bent welkom om de aankomst van Sint bij te wonen, hiervoor kunt u op het pad langs 

het grasveld gaan staan. Alle kinderen zullen op het grasveld verzamelen om zode Sint 

te zien aankomen. De verwachting is dat de intocht tot maximaal 9.05uur duurt en 

daarna zal het feest in de school verder gaan. 

  

Eten en drinken op 5 december 

U kunt uw kind op 5 december het eten en drinken meegeven naar school wat u gewend 

bent. Alle kinderen zullen op 5 december ook wat pepernoten krijgen en een sint 

traktatie. De lunch verloopt voor alle groepen zoals we gewend zijn. 

 

Groepen 5 t/m 8 

De kinderen uit groep 5 tot en met 8 zullen zelf surprises verzorgen voor hun 

klasgenoten en deze dag met elkaar uitpakken. Meer informatie hierover ontvangt u 

(indien van toepassing) via de leerkracht van uw kind. 

  

Kleuters en groepen 3 en 4 

De kinderen in de onderbouw mogen na het Sinterklaasfeest op 5 december lekker 

spelen en daarvoor mag uw kind zelf speelgoed meenemen van huis. 

  

Wij kijken uit naar het grote feest, 

  

Met vriendelijke groet, 

Sint commissie De Kring 

 

Invallers in de school 

Ook wij als school merken dat wij soms een beroep moeten doen op de invalpool van 

PCBO. Het is fijn dat er mensen zijn die in willen springen bij ziekte of andere oorzaken 

voor verlof. Wij merken echter dat het voor kinderen lastig is, wanneer een dag anders 

verloopt dan gepland. Iedere invaller binnen PCBO heeft de intentie er samen een fijne, 

leerzame dag van te maken en zoveel mogelijk aan te sluiten bij de methode en 

structuur van de school. Een invaller kan zich echter niet vormen naar de juf of meester 

die op dat moment afwezig is. Wilt u hier thuis met uw kind over praten? Een geslaagde 

dag is namelijk ook afhankelijk van de wil van het kind om er een fijne dag van te willen 

maken. Wij hopen, met u samen, een schoolomgeving te creëren waarin een invaller 

zich goed en gewaardeerd voelt.  

  

 
 
 
 
 



 

 
Vanuit de MR 

 
Beste ouders, namens de MR De Kring stel ik een nieuw MR-lid aan u voor: Dieuwke de 

Boer. Zij komt de oudergeleding versterken. We zijn blij met de komst van Dieuwke de 

Boer. Het aantal ouders in de MR komt hiermee op vier. Tijdens de jaarlijkse 

startbijeenkomst op 21 september jl. was zij al aanwezig. Mocht u willen reageren op dit 

bericht, dan kan dat binnen 2 weken na het verschijnen van deze nieuwsbrief. Het liefst 

via de mail (mrkring@pcboapeldoorn.nl). 

Namens de MR De Kring, 

  

Tom Versteeg 

Voorzitter 

 
Welkom bij diverse kerstfeesten in  De Drie Ranken, Eglantierlaan 202 www.3ranken.nl  
24 december 18.30 uur Kerstfeest voor en door kinderen 

 

“DE HERDER DIE NIET NAAR DE KRIBBE GING” 

 

Kerstfeest vieren, samen met je vader en 

moeder, opa en/of oma. Dat kan op zondagavond 

24 december, om 18.30 uur in een viering van 

drie kwartier.  

Kinderen spelen samen met volwassenen een 

kerstspel uit. Je kunt meezingen en is er een 

kinderkoor. We steken kaarsen aan en wensen 

elkaar een mooi kerstfeest toe. 

Je bent hartelijk welkom in De Drie Ranken! 

 
25 december 15.00 uur Kindje Wiegen 

 

Op Eerste Kerstdag is er van 15.00 – 15:45 uur  weer ‘Kindje wiegen’ in de Drie Ranken: 

kijken en luisteren naar een spannend kerstverhaal gespeeld door kinderen. Doelgroep: 

peuters en kleuters. Natuurlijk worden er weer volop kerstliedjes gezongen. Heb je zin 

om samen te zingen en samen  

muziek te maken? Kom dan met je broertjes, zusjes, vader en moeder, opa's en oma’s 

naar dit leuke kinderkerstfeest. Vergeet niet om een muziekinstrumentje mee te nemen! 

 

Feest op 28 januari: 5 jaar LichtBoot 

 

Zondag 28 januari is het al weer feest in De Drie Ranken: 

kinderkerk De LichtBoot bestaat 5 jaar.  

De meeste kinderen van school zijn wel eens met de klas in De 

Drie Ranken geweest. In groep 5 of 6 maken de kinderen een 

korte LichtBoot mee. Daar krijgen we altijd goede reacties op.  

Welkom daarom aan alle kinderen van 4-12 jaar om het feest 

van 5 jaar LichtBoot mee te vieren.  

Het programma begint om 9.30 uur in de bovenbouw van De 

Drie Ranken. Tegelijkertijd zijn ouders welkom beneden in de 

grote zaal voor een eigentijdse Open Kring Viering. En er is 

oppas voor kinderen tot 4 jaar. Welkom! 
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12 december staken of niet 

Het is een spannende tijd voor het onderwijs. Het onderwijsveld en de politiek zijn druk 

met elkaar in gesprek over het dreigende leraren tekort, de werkdruk en de 

salarissen. Dinsdag 5 december wordt er landelijk besloten of dinsdag 12 december 

wordt uitgeroepen tot een stakingsdag, dit is afhankelijk van de uitkomsten van de 

gesprekken met de politiek. Dit zou kunnen betekenen dat alle medewerkers in het 

basisonderwijs opgeroepen worden om te staken. Dit zou ook betekenen dat onze school 

dicht is op deze dag. Het is goed om hier als ouders al rekening mee te houden. Wij 

verwachten dat er deze week nog een brief vanuit PCBO wordt gestuurd naar alle ouders 

met hierin informatie over de mogelijke staking op dinsdag 12 december. We houden u 

op de hoogte. 

Welkom  

Wij heten onderstaande kinderen welkom op De Kring: 

Seline Kok 

Crystal Sabzian 

Floris Ooms 

Bram Eshuis 

Tibbe Herms 

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. 

Kalender 

Dinsdag 5 dec   Sinterklaasfeest 

Donderdag 21 dec  Kerstfeest Drie Ranken  

Vrijdag 22 dec  Groepen 1 t/m 4 vrij 

Maandag 25 dec t/m  Kerstvakantie 

Vrijdag 5 jan 

 

 

Met vriendelijke groet namens het team van De Kring, 

Esther van Dijk 

 

 

 

 

 


