
 

 
 
Nieuws uit de Kring 8 
Voor u ligt alweer de 8e 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 het Paasweekend zit de vervanging, die Kees Kievit momenteel doet voor een collega-school, 
erop. Dit betekent dat hij vanaf 3 april weer de ma, di, do en vr aanwezig is op De Kring. Dit houdt 
ook in dat Esther van Dijk weer terugkeert naar groep 1-2 b en dat we afscheid nemen van Pauline 
Hilhorst. Dit afscheid is gelukkig niet voor lang, want vanaf 23 april zal Pauline het 
zwangerschapsverlof van Elle van der Giessen voor haar rekening nemen. Hier zijn we als school heel 
blij mee, Pauline kent de school inmiddels goed en de kinderen kennen haar. We willen via deze weg 
Pauline alvast bedanken voor haar inzet in groep 1-2 b en wensen haar veel plezier in groep 1-2 a.  
 
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 periode is het thema “Donker en licht”. Het 
gaat over de spanning tussen donker en licht. Jezus die het licht mag zijn voor de 
mensen en het Paasfeest als overwinning op de duisternis. In deze periode komt 
natuurlijk het paasverhaal aan de orde en zullen we hierbij stil staan. 
  
Methode sociaal emotionele vorming Goed gedaan!  
De komende weken werken we met Goedgedaan! aan het thema ‘jezelf de baas’. 
In de groepen wordt gewerkt aan de volgende vaardigheden: 
* Bewust keuzes maken: eerst denken en dan doen. We leren dat je bijna altijd verschillende 
keuzemogelijkheden hebt (wel/niet meedoen, wel/niet boos tekeergaan) en dus altijd even na moet 
denken voordat je iets doet. Wat zal het gevolg van je keuze zijn? 
* Bewust worden van het feit dat eigen keuzes ook eigen verantwoordelijkheid met zich 
meebrengen. 
* Zelfbeheersing: jezelf stopzetten. We leren dat het vaak goed is om jezelf even ‘stop te zetten’, om 
stil te staan bij je keuzemogelijkheden en eventuele gevolgen daarvan. 
  
Paasfeest  

Woensdag 28 maart vieren we met alle kinderen het Paasfeest. Een feest waarbij we, in een viering, 

met de kinderen stilstaan bij het verhaal over de dood en opstanding van Jezus. Het thema dit jaar is 

‘Het geheim van Pasen’. Zoals het groeien van een bloem uit een zaadje een groot geheim 

(wonder) is, is de opstanding van Jezus ook een groot geheim (wonder) voor ons. 

Naast de viering met de kinderen in de hal, verzorgd de ouderraad een paasontbijt. We 

raden aan uw kind(eren) niet met een gevulde buik naar school te laten komen, maar wel 

hun 10uurtje/ tussendoortje gewoon mee te geven. De kinderen zijn op de normale tijd 

(12:30uur) uit. 

  
 
 



 

 
 

Kruisweg op Goede Vrijdag om 15 uur 

In De Drie Ranken, Eglantierlaan 202 

Welkom op Goede Vrijdag, 30 maart bij de kruisweg. De kruisweg is 

een eenvoudige viering, die gericht is op kinderen in de leeftijd van de 

basisschool, samen met (groot)ouders en wie erbij wil zijn.  

We zien zeven afbeeldingen van de kruisweg van Jezus. We staan er 

met elkaar bij stil, zingen eenvoudige liedjes, bidden samen en zijn ook 

even stil. Je kunt een kaarsje aansteken en als je wil, meegebrachte 

bloemen bij het kruis leggen.  

De viering begint om 15 uur, in de kleine kerkzaal en duurt ruim een 

half uur. We verzamelen in de hal van de kerk. 

Info: gertrudekevandermaas@3ranken.nl 

 
Spaaractie 40-dagentijd  

De spaaractie 40-dagentijd loopt haast ten einde. In de klassen hebben we de 
afgelopen weken regelmatig gesproken over hoe goed we het hier met elkaar 
hebben en wat we van onze luxe kunnen inleveren. Vooral karweitjes doen 
voor een ander kwam vaak ter sprake.  
Tijdens de paasviering van 28 maart as. willen we de spaaractie afsluiten.  
Vanaf maandag 26 maart kunnen de kinderen de spaardoosjes meenemen naar 
school. We hopen een mooi bedrag over te kunnen te maken voor het project 
schuldhulpmaatje. Wilt u meer informatie over het project volg dan deze 
link. https://www.kerkinactie.nl/projecten/armoedebestrijding-door-schuldhulpmaatjes  
 
Oproep Lid GMR 
Vandaag heeft uw (jongste) kind een flyer meegekregen van de GMR. Namens Esther Kopmels, 
bestuurder van PCBO, benadruk ik graag het belang van deelname van ouders en leerkrachten in de 
GMR. De werving van nieuwe leden vindt plaats op vrijwel alle 27 scholen. De GMR telt 7 ouders en 7 
personeelsleden. Vanuit onze school is er tot voor kort geen rechtstreekse vertegenwoordiging in de 
GMR geweest. Het zou mooi zijn als dat in schooljaar 2018-2019 wel zo is. Ik hoop van harte dat u 
n.a.v. de flyer en de informatieavond op 5 april belangstelling heeft voor het GMR lidmaatschap. NB. 
Het lidmaatschap van de GMR is 3 jaar. De flyer is daarom niet uitgedeeld aan gezinnen van wie het 
jongste kind in groep 7 en 8 zit. 
 
Foutje in de schoolgids 
Een student attendeerde ons op een foutje in de schoolgids. Daar staat namelijk geschreven bij de 
vakantieplanning dat we twee weken meivakantie hebben. Dit klopt niet. We hebben vakantie van 
vrijdag 27 april t/m zondag 6 mei. Daarna gaan we drie dagen naar school en zijn we donderdag 10 
en vrijdag 11 mei vrij i.v.m. Hemelvaart. 
 
Hulpouders gevraagd Koningsspelen 
Via DigiDuif heeft u een berichtje ontvangen over de koningsspelen. We zijn op zoek naar ouders, 
opa’s/oma’s die tijdens de koningsspelen een groepje kinderen wil begeleiden of die willen helpen bij 
een activiteit. U kunt zich opgeven voor 31 maart door een berichtje te sturen via DigiDuif aan  
“Ouderhulp”. Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij meester Bart Terwisscha. 
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Welkom  
Wij heten onderstaande leerling welkom op De Kring.  
Tess Collewijn 
 
Voor jou start een nieuwe periode in je leven, de basisschooltijd. Geniet, speel, leer en leef. Wij 
wensen je een mooie tijd toe op De Kring.  
  
Kalender  
Woensdag  28 maart   Paasfeest    
Donderdag   29 maart  14.00-15.30 Inloopspreekuur Nicole de Leer CJG 
Vrijdag   30 maart  Goede vrijdag, alle leerlingen vrij 
Maandag   2 april   2e Paasdag, alle leerlingen vrij  
Woensdag   11 april   Open dag 
Woensdag t/m vrijdag 11 t/m 13 april  HAPS kamp groep 7 
Donderdag   26 april   Koningsspelen 
Vrijdag t/m zondag 27 april t/m 6 mei Meivakantie, alle leerlingen vrij  
 

Met vriendelijke groet namens het team van De Kring, 

Esther van Dijk 


