
 

 
 
 
Nieuws uit de Kring 7  
Voor u ligt de 7e 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.  
   
Mededelingen vanuit het team 
Na de voorjaarsvakantie zal Nanda van der Schrier haar klassentaken 
weer volledig oppakken. Tot die tijd is Bram Sibma nog een paar 
dagen aanwezig in groep 3-4. We zijn blij dat Bram de vervanging van 
Nanda heeft kunnen doen en willen hem via deze weg bedanken voor 
zijn inzet.  
 
Ruud van der Zwan is geopereerd aan zijn knie en is momenteel aan 
het herstellen. In groep 8 heeft Pascal Tiemens de vervanging voor zijn 
rekening genomen. Ook Pascal willen we via deze weg bedanken voor 
zijn inzet. Ruud zal na de voorjaarsvakantie weer voor de groep staan. 
 
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 veel en weinig.  
Wat is eigenlijk veel of weinig? Wat vind je echt de moeite waard om te 
bewaren? En wat betekent het voor gezinnen die met (te) weinig geld moeten 
rondkomen?  “Te weinig” is lastig, maar soms kan “teveel” je ook in de weg 
zitten. Daarover gaat het Bijbelverhaal waarin een rijke jongeman Jezus wil 
volgen op weg naar een nieuwe, mooiere en betere wereld. “Verkoop dan alles 
wat je hebt en geef het geld aan de armen”, is het advies van Jezus. Maar dat is 
voor de jongeman een te grote stap. Een extreem verhaal, maar de kern van de 
boodschap is duidelijk: als je veel hebt, raak je ook aan veel gehecht. En dan is 
het soms lastig om nieuwe wegen in te gaan. 

 
Met het oog op de veertigdagentijd (vastentijd) staan we er ook bij stil dat de welvaart ongelijk 
verdeeld is in de wereld. Delen is de sleutel om aan die ongelijke verhouding, dichtbij en ver weg, iets 
te doen. Echt delen is als je iets opgeeft, als het moeite kost en misschien een beetje pijn doet (en 
niet: wegdoen wat je toch niet nodig had). We hopen dat u en uw kinderen meedoen aan de 40-
dagen-tijd-actie, hierover heeft u apart een bericht ontvangen. 
  
Methode sociaal emotionele vorming Goed gedaan!  
Komende weken werken we met Goedgedaan! aan het thema “Kiezen”. Om bewust keuzes te 
kunnen maken, moeten kinderen leren dat je bijna altijd verschillende keuzemogelijkheden hebt 
(wel/niet meedoen, wel/niet boos worden) en dus altijd even na moet denken voordat je iets doet. 
Wat zal het gevolg van je keuze zijn?  
 
 
 
 



 

 
 
 
In de klas komt het volgende aan de orde:  

 Eerst denken en dan doen. 

 Bewust worden van het feit dat eigen keuzes ook eigen verantwoordelijkheid met zich 
meebrengen. 

 Weten dat het vaak goed is jezelf even “stop te zetten” om stil te staan bij keuzemogelijkheden 
en eventuele gevolgen daarvan. 

  
Project 

Inmiddels zijn we alweer een paar weken bezig met het 
project Ruimte en Tijd. In alle groepen wordt druk gewerkt 
rondom dit thema. De afsluiting zal plaatsvinden op 
maandag 12 maart. Van 13.00 tot 13.30 zullen de groepen 
1-2b en 1-2d op het podium laten zien wat ze hebben 
geleerd en gedaan rondom Ruimte en Tijd. De ouders van 
deze groepen zijn hiervoor van harte welkom in de hal van 
de school. Van 13.30 tot 14.10 kunnen alle andere ouders 
op school komen en de andere groepen bezoeken i.v.m. de 
afsluiting van dit project. 

 
Voetballen bij de kleuters  
Sinds vorige week kunnen de kleuters tijdens het buitenspelen heerlijk voetballen. Twee vaders 
hebben samen de voetbaldoeltjes ingegraven en de kleuters hebben al een aantal dagen genoten 
van het voetballen. Bedankt voor het plaatsen van de doeltjes! 
 
Gespreksweek 19 t/m 22 maart 
Zoals u weet is er in de week van 19 maart weer een gespreksweek voor alle groepen. In november 
hebben we deze gesprekken in groep 5 t/m 8 met kinderen en ouders gevoerd. Dit is heel goed 
bevallen en daarom willen we de komende gesprekken weer met kinderen en ouders voeren in de 
groepen 5 t/m 7, de zogenaamde ouder-kind-gesprekken. Voor groep 8 zijn er geen gesprekken, 
omdat de leerlingen uit groep 8 al adviesgesprekken hebben gehad. Voor de kinderen uit groep 7 
geldt dat zij hun pré-advies voor het VO krijgen. 
 
In de week na de vakantie ontvangt u een uitnodiging via DigiDUIF voor het inschrijven voor de 
gesprekken.  
 
Leerlingenpanel 
Hallo, wij zijn Job en Joy,  

Wij zitten in het leerling panel, samen met wat anderen 
kinderen. Twee kinderen per klas vanaf groep 6 tot en met 
groep 8. In het leerling panel doen we dingen om de 
school beter te maken. Zoals acties en we bespreken ook 
heel veel. We bespreken het in de juffen en meesters 
kamer. Als we aan het bespreken zijn krijgen we een soort 
opdracht en dat is meestal dat we de ideeën op de tablet 
schrijven met een 2-tal dat naast je zit. En daarna gaan 
we de ideeën bespreken en kiezen er dan een paar uit. 
 
Groeten van het leerlingenpanel.  



 

Het leerlingenpanel vergadert eens per 6-8 weken samen met Kees Kievit over de gang van zaken op 
school. In totaal zijn we met tien kinderen. Zo hebben we ons het eerste halfjaar bezig gehouden met 
Serious Request, met het aanschaffen van nieuw speelgoedmateriaal voor buiten en het 
voorbereiden van het bezoek van Esther Kopmels aan onze school (nieuwe voorzitter Raad van 
Bestuur PCBO).   

Na een vergadering gaan de kinderen uit het leerlingenpanel in hun eigen klas in gesprek met de 
kinderen in de klas. Ze informeren de klas over hetgeen besproken is en vragen naar meningen en 
ideeën uit de klas. Het is mooi om te zien hoe enthousiast, serieus en creatief de kinderen in het 
leerlingenpanel omgaan met de dagelijkse uitdagingen op een school. 

BSO MAM’s 
Afgelopen maanden zijn er veel gesprekken geweest met MAM’S, PCBO 
en school. Samen hebben we verkend wat de mogelijkheden en 
onmogelijkheden zijn voor uitbreiding van de kinderopvang (BSO) op 
onze school. Uit de gesprekken is gebleken dat een uitbreiding van de 
BSO (op school of in de buurt van school) op dit moment niet mogelijk is, 
dit heeft onder andere te maken met gemeentelijk beleid, ruimte op 
school en het waarborgen van kwaliteit. De BSO heeft op maandag, 
dinsdag en donderdag flinke wachtlijsten.  
 

Om ouders die voor de maandagen, dinsdagen of donderdagen BSO nodig hebben tegemoet te 
komen heeft MAM’S in samenspraak met school de BSO’s in de buurt van school actief benaderd en 
gevraagd naar de mogelijkheden voor opvang van kinderen van ouders van De Kring. Zie voor meer 
informatie het bericht hieronder: 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Momenteel hebben we bij MAM’s de Kring te kampen met flinke wachtlijsten voor onze BSO op de maandag, 
dinsdag en donderdag. Helaas hebben wij nog geen zicht op een goede oplossing hiervoor. Wij begrijpen dat u 
hierdoor in een lastige positie kunt komen te staan. Daardoor zien wij ons genoodzaakt u te informeren over 
opvangmogelijkheden bij andere organisaties. 

Uiteraard kunt u zich bij ons blijven aanmelden, waardoor uw kind(eren) op de wachtlijst komt te staan. Zodra 
er een plek beschikbaar komt zullen wij contact met u opnemen. Op de woensdag en de vrijdag zijn wij ook 
geopend, op deze dagen hebben wij nog voldoende plek beschikbaar! 

Hieronder treft u een overzicht van de BSO’s die kinderen van de Kring opvang kunnen bieden op maandag, 
dinsdag en donderdag: 

BSO Sport Apeldoorn (Robur et Velocitas) 
Opvangmogelijkheden: maandag, dinsdag en donderdag. 
http://www.bsosport.nl/index.php/Vestigingen/bsosport-apeldoorn/nl  
Anklaarseweg 330, 7316 MK Apeldoorn  
Tel.: 055 578 66 55  
Contactpersoon: Manuel Kuijk manuel@bsosport.nl 

 

 

 

 

http://www.bsosport.nl/index.php/Vestigingen/bsosport-apeldoorn/nl


 

 

BSO de Kosmos (Doomijn) 
Opvangmogelijkheden: maandag, dinsdag en donderdag.  
https://www.doomijn.nl/locaties/de-kosmos 
Voldersdreef 302, 7328 CA Apeldoorn  
Tel.: 055- 5402172 
bso.kosmos@doomijn.nl  
Contactpersoon: Ellen Roos, e.roos@doomijn.nl (manager) 

BSO kindercentrum Alterno 
Opvangmogelijkheden: maandag en dinsdag.  
http://kindercentrum.nl/locaties/apeldoorn/bso-sport-en-spel-alterno/ 
Waleweingaarde 101, 7329 BD Apeldoorn  
Tel.: 06- 34873811 
Contact klantenservice: 088-7500801 alterno@kindercentrum.nl 

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

Katja Kemp 
MAM's Junior Expert de Kring 

Parnassys ouderportaal  
PCBO De Kring is voortdurend opzoek naar mogelijkheden om 
de informatievoorziening naar ouders te verbeteren. Het 
ouderportaal van Parnassys is een aanvulling op de bestaande 
media (DigiDUIF, Facebook en de website). Het ouderportaal is 
gekoppeld aan ons leerlingen-administratiesysteem. Via dit 
portaal krijgt u in eerste instantie inzicht in de volgende 
gegevens van uw kind(eren): 
 
Persoonlijke- en medische gegevens  
U ziet hier welke gegevens er bij ons bekend zijn. U kunt hier eenvoudig 
een wijziging doorgeven aan de school. Op dit moment zit er nog een fout in het systeem. Wanneer u 
de gegevens doorgeeft, krijgt u een foutmelding in beeld. De wijziging komt wel gewoon binnen bij 
ons, u kunt de foutmelding negeren. Dit wordt z.s.m. opgelost.  
 
Absentie  
U ziet wanneer uw kind ziekgemeld is en wanneer uw kind verlof heeft gekregen.  
 
Toetsen 
Hier krijgt u een overzicht van de CITO-toetsen die in het systeem zijn ingevoerd. In de toekomst 
worden hier ook de resultaten van de methodetoetsen gepubliceerd. 
  
Op woensdag 21 februari (vandaag) heeft u in de loop van de dag een activatiemail vanuit Parnassys 
ontvangen. Het is mogelijk dat deze mail in uw SPAM-box terechtkomt. In de activatiemail staat uw 
gebruikersnaam en een link om een eigen wachtwoord in te stellen. Voor vragen kunt contact 
opnemen met school. 
 
 
 

https://www.doomijn.nl/locaties/de-kosmos
http://kindercentrum.nl/locaties/apeldoorn/bso-sport-en-spel-alterno/


 

 
 
NL Doet 
Op vrijdag 9 maart aanstaande doen we als school weer mee met ‘NL Doet’ van 12.00 tot 16.00 uur. 
We zoeken enthousiaste ouders die het leuk vinden om de handen uit de mouwen te steken samen 
met een groep ouders, team en vrijwilligers die zich hebben opgegeven via Oranjefonds en mee 
willen helpen om de school weer een frisse schoonmaakbeurt te geven. Fris de lente in! 
We zijn vooral op zoek naar schoonmakers. Technische klussen zijn er niet veel en verfklussen zullen 
later dit jaar uitgevoerd worden i.v.m. het koude en vochtige weer in maart. Oppas voor de kinderen 
is mogelijk. U kunt dit aangeven als u zich opgeeft via DigiDuif t.a.v. Ouderhulp.  
 
Welkom  
Wij heten onderstaande kinderen welkom op  
De Kring: 

 Caithlyn Pakvis 

 Rosa Thiessens 

 Quinty Mast 
 
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  
Vrijdag   23 feb    Groep 1 t/m 4 vrij 
Maandag   26 feb t/m 2 maart  Voorjaarsvakantie 
Maandag  05 maart   Geen schoolmelk, zelf drinken meenemen 
Vrijdag    09 maart   NL Doet 
Maandag  12 maart   Projectafsluiting  
Woensdag  14 maart   EHBO examen groep 8 
Woensdag   14 maart   Ouderavond “Opvoed theater”  
Maandag  19 maart t/m 22 maart  Oudergesprekken 
 
Met vriendelijke groet, 

Namens het team van De Kring,  

Esther van Dijk 


