
 

 
 
Nieuws uit de Kring 6  
 
Voor u ligt alweer de 6e editie van Nieuws uit de Kring 2017-2018. Mochten er naar aanleiding van 
deze nieuwsbrief vragen zijn, dan horen we dat graag. Het team van de Kring wenst u veel 
leesplezier.  
  
Kerstfeest   
Voor de vakantie hebben we met elkaar het kerstfeest mogen vieren in De Drie Ranken. Wat fijn om 
dat met elkaar te mogen en kunnen doen. Via deze weg willen we de kerstcommissie bedanken voor 
het voorbereiden van deze prachtige viering.  
Daarna volgden twee weken vakantie. We hopen dat iedereen goede dagen heeft gehad en lekker is 
bijgekomen.  
   
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.   
De komende weken gaan de verhalen uit Trefwoord over contact hebben. 
Meer mens worden in de ontmoeting met de ander.  
Uit de bijbel komen de volgende verhalen aan de orde: De man op het dak (Lucas 
5); De kinderen bij Jezus (Marcus 10); Genezing van een verlamde man 
(Matteüs 12); Tien melaatsen (Lucas 17); De blindgeborene (Johannes 9); 
De Samaritaanse vrouw (Matteüs 15).   
  
Methode sociaal emotionele vorming Goed gedaan!  
Komende weken werken we met Goedgedaan! Aan het thema 'Allemaal anders'. Om rekening te 
houden met een ander, moet een kind begrijpen wat er in die ander om gaat. (Wat denkt, voelt en 
wil hij?) Kinderen kunnen dat vaak nog niet goed inschatten.   
In de klas komt het volgende aan de orde:  

 Mensen reageren verschillend op dezelfde situatie  
 Als je goed oplet en nadenkt, kun je ontdekken wat iemand anders denkt, voelt en wil  
 Houd rekening met wat een ander voelt en wil.  

Ook thuis kunt u helpen uw kind meer inzicht te geven. Leer uw kind bijvoorbeeld goed 
naar anderen te kijken en te luisteren en stel hulpvragen. 'Kijk een naar je broer, vindt hij het stoeien 
nog leuk?'  
  
Adviesgesprekken groep 8  
Vorige week en deze week staat voor de groep 8 leerlingen in het teken van het vervolgonderwijs. 
Samen met hun ouders hebben ze een gesprek met hun leerkracht waarin verteld wordt welk advies 
ze krijgen en voor welke school ze met dat advies kunnen kiezen. We geven altijd begin januari het 
advies aan de groep 8 leerlingen, omdat ze dan gericht de open dagen kunnen bezoeken van de VO- 
scholen.  
  
 
 
 
 



 

 
 

Nijntje Beweegdiploma  
Het afgelopen schooljaar heeft meester 
Bart Terwisscha van Scheltinga voor het eerst aan alle groep 2 leerlingen 
gymles gegeven in het speellokaal. Ook dit jaar zal meester Bart aan alle 
groep 2 leerlingen gym gaan geven. In 20 goed opgebouwde lessen leren 
de kinderen de basisvormen van het bewegen. Na 20 lessen 
krijgen de kinderen een heus diploma. Vrijdag 19 januari is de eerste les.  

 
Ouderhulp  
De afgelopen week heeft u via Digiduif een tweetal verzoeken gekregen van de Ouderhulp. Het eerst 
verzoek gaat over hulp bij de schaaklessen. Van februari tot juni zal eens per week 
een schaakles gegeven gaan worden aan leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Vindt u het leuk om te 
helpen bij deze schaaklessen dan kunt u zich melden bij Ouderhulp de Kring via Digiduif.  
Het tweede verzoek gaat over het plaatsen van twee voetbaldoeltjes. Deze twee doeltjes zijn 
bedoeld voor de kleuters en zullen deels ingegraven moeten worden. Welke ouders willen daarbij 
helpen? U kunt zich melden bij juf Esther.  
 
LIO groep 7 
Vanaf februari gaat LIO-er (leerkracht in opleiding) Kelly Bakkenes in groep 7 haar eindstage lopen. Zij 
is dit hele jaar al aanwezig in groep 7 en vanaf februari gaat zij zelfstandig 3 dagen deze groep 
draaien. Meester Bart begeleidt Kelly tijdens deze eindstage. We wensen Kelly veel plezier in groep 
7.  
 
Project 
Volgende week start het nieuwe project Ruimte en Tijd. In alle groepen zullen we de komende tijd 
bezig zijn rondom dit thema. De afsluiting zal plaatsvinden op maandag 12 maart. 
 
Serious Request 2017 
Op vrijdag 22 december zijn meester Bart en juf Tamara met een 
aantal kinderen naar het Marktplein geweest om de cheque van de 
Kring naar het glazen huis te brengen. Met alle kinderen van de hele 
school hebben we een prachtig bedrag bij elkaar weten te brengen 
van 4344,58 euro. Wat een fantastisch bedrag! Via deze weg willen 
we iedereen bedanken die op wat voor manier een steentje heeft 
bijgedragen aan deze actie. 
 
Wijziging datum Koningsspelen 
In de jaarkalender staat een foutje. Daar staat namelijk dat de koningsspelen op vrijdag 20 april zijn, 
dit klopt niet. Wij houden de koningsspelen op donderdag 26 april. Wilt u dit veranderen in uw 
agenda? 
 
Foto's Sinterklaasfeest   
Het is alweer even geleden dat we met elkaar een fantastisch Sinterklaasfeest hebben gevierd. De 
foto's van deze gezellige dag kunt u vinden op Digiduif.  
  
 

 

 



 

 

 

 

InHuis zoekt Steungezinnen in 
Apeldoorn  
 

In sommige Apeldoornse gezinnen loopt niet alles op rolletjes en kan men wel een steuntje 

in de rug gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer een gezin (ernstig) overbelast is door 

opvoedproblemen of als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. 

 

Steungezinnen bieden vrijwillige hulp. Zij doen dit om overbelaste andere ouders te helpen. Om te 

voorkomen dat problemen toenemen en kinderen daar last van krijgen. 

 
Wat kan uw gezin doen 
Een steungezin kan een kind zo nu en dan thuis opvangen of juist ergens mee naar  
toe nemen om leuke dingen te doen. Hulp in de buurt dus, voor als het even niet gaat. Dat kan op een vast 

moment in de week, voor korte of langere tijd. Hierover maken de gezinnen samen afspraken. Zo helpen 

Apeldoornse ouders elkaar. Op een warme, persoonlijke en laagdrempelige manier. 
 

Enkele voorbeelden uit de praktijk 

Persoonlijke aandacht door leuke momenten 

Een alleenstaande moeder met vier kinderen geeft aan dat een van de kinderen 

het moeilijk heeft thuis. Haar dochter heeft er last van dat ze niet vaak dingen met 

iemand alleen kan doen. Moeder kan het nauwelijks bolwerken en het gezin heeft 

nauwelijks contact met andere mensen waar ze een beroep op kunnen doen. Het gedrag van dochter heeft 

een nare invloed de andere kinderen en op de sfeer in huis. 

Er is een steungezin gevonden, haar dochter wordt nu af en toe opgehaald om 

leuke actieve dingen te doen. Hierdoor beleeft de dochter leuke momenten en zit 

ze beter in haar vel. De  andere gezinsleden krijgen hierdoor wat rust en de sfeer in 

huis wordt beter. 

 
Jonge kinderen weer even kind laten zijn 

Moeder heeft tijden dat ze het allemaal niet trekt. Haar man is ziek en moet regel- 

matig in het ziekenhuis zijn. Daarnaast is er de zorg voor drie kinderen. 

Er is een steungezin die de kinderen zo nu en dan wil opvangen, zodat moeder weer wat ruimte krijgt. Ook 

laten ze de (jonge) kinderen in dit gezin weer af en toe echt kind zijn, door iets gezelligs en ontspannends 

met ze te doen. 

 
Wilt u meer informatie of steungezin worden? 
Neem dan contact op met Bianca Lubbers of Ineke Springer, coördinatoren van InHuis. Dat kan per mail: 
inhuis@stimenz.nl of telefonisch: 06 30 19 39 23 (Bianca) / 06 51 10 49 98 (Ineke). 

 
 
Welkom  
Wij heten onderstaande kinderen welkom op De Kring.  
Siem Holtman 
Keise de Bruijn 
Julia Burgler  
 
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  
Donderdag t/m vrijdag  11 jan t/m 19 jan  Adviesgesprekken groep  
Vrijdag     2 feb    Groep 1 t/m 4 vrij  
Vrijdag    23 feb    Groep 1 t/m 4 vrij 
Maandag t/m vrijdag  26 feb t/m 2 maart  Voorjaarsvakantie 
Vrijdag     9 maart    NL Doet 
 
Project 2 : maandag 12 maart 2018 
Kringviering   13.00 – 13.30    Groep 1-2 b en 1-2 d 
Afsluiting in de klas  13.30 – 14.10    Overige groepen 
 

Met vriendelijke groet namens het team van De Kring, 

Esther van Dijk 


