
 

 

NIEUWS UIT DE KRING 9               

Apeldoorn, 20 april 2018 

 

Dit is de negende 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. 

 

Mededelingen vanuit het team 
Juf Elle heeft deze week voor het laatst gewerkt. Zij mag gaan genieten van haar zwangerschapsverlof. 
Wij wensen haar en haar gezin een goede tijd toe! Juf Pauline neemt haar werk in groep 1/2 over. We 
wensen juf Pauline veel plezier 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.  

 
Veel te vol en veel te veel, 

alles waar ik niet mee speel. 

Leen maar uit! 

Veel te veel en veel te vol, 

kijk, mijn kledingkast staat bol. 

Geef maar weg! 

Wil je ruilen? Samen spelen? 

Wie heeft weinig? Wie wil delen? 

Heb jij weinig? Leen van mij. 

Daarna zijn we samen blij. 

Alsjeblieft!  

Dankjewel! 

  Bron: Trefwoord middenbouw 

 

Komende tijd gaan de verhalen over het besef van verbondenheid van mens en natuur. De opdracht 

om je in te zetten voor een duurzame wereld. Het Bijbelverhaal van Noach komt aan bod (Genesis 6 

t/m 9). 

 
40-dagentijd-spaardoosjes en narcis 
Tijdens de paasviering hebben we een grote stapel van spaardoosjes op het podium kunnen maken. 
Dat gaf wel aan dat deze spaaractie bij iedereen in goede aarde was gevallen. De kinderen hebben 
verschillende acties gedaan om de spaardoosjes te vullen. Van netjes iedere dag je jas ophangen tot 
een beperking van de “schermtijd”. Ook een tijd niet-snoepen hebben we meerdere keren gehoord.  
 



 

Alles bij elkaar heeft deze spaaractie het geweldige bedrag van € 588,00 opgebracht waarvoor we u 
hartelijk willen bedanken.  Het bedrag zal ten goede komen aan de stichting Schuldhulpmaatje. Deze 
stichting leidt “maatjes” op die mensen, die uit de schulden willen komen, te helpen. Meer informatie 
vindt u op: https://www.kerkinactie.nl/projecten/armoedebestrijding-door-schuldhulpmaatjes 
 
Na de paasviering kregen de kinderen allemaal een narcis mee. Symbool voor het nieuwe leven in de 
lente. Deze narcis is aangeboden door de OR in samenwerking met Edwin van Artifleur (winkelcentrum 
De Maat). 

 

Methode sociaal emotionele vorming Goed Gedaan! 
Komende weken werken we met Goed gedaan! aan het thema “Eerlijk waar?” Ook al weten kinderen 
dat je eerlijk moet zijn, toch zijn ze dat niet altijd. Een smoesje vertellen is soms erg gemakkelijk en een 
keer opscheppen kan heel leuk zijn. Maar kinderen kunnen natuurlijk ook echt jokken uit schaamte of 
angst voor boosheid en straf. Of zij willen iets liever niet vertellen omdat zij bang zijn u te kwetsen of 
het gewoon graag voor zichzelf willen houden. Begrip tonen en uitleg geven wanneer u ontdekt dat uw 
kind niet de waarheid heeft verteld helpt uw kind om een volgende keer eerlijk te zijn in wat er is 
gebeurd. Daarnaast is het raadzaam om eerlijk te zijn in het toegeven van eigen fouten.  
 
Afsluiting project Mens en Maatschappij woensdag 25 april 
Volgende week woensdag 25 april sluiten we het project “Mens en Maatschappij” gezamenlijk af. U 
wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. In iedere groep (behalve groep 3 en 4, zie 
hieronder) starten we om 11.45 uur met de presentaties. U bent dan tot 12.25 uur welkom in de 
verschillende groepen. We hopen u te ontmoeten! 
 
Groep 3 en groep 4 sluiten het project af op het podium middels de Kringviering. Deze kringviering 
start om 11.15 uur en duurt tot 11.45 uur. Ouders uit de groepen 3 (juf Joke) en 4 (juf Femke) worden 
van harte uitgenodigd om te komen kijken. Na de kringviering hebben deze groepen geen afsluiting in 
de klas. We hopen op uw komst! 

Koningsspelen donderdag 26 april 2018  
Gisteren waren officieel de koningsspelen van 2018. Door afspraken 
die we vorig schooljaar gemaakt hebben met De Kosmos zijn wij 
als school uitgeweken naar aanstaande donderdag 26 april. Het 
jaar daarvoor is De Kosmos uitgeweken. Voor komend schooljaar 
bespreken we samen op welke manier we de Koningspelen van 
2019 gaan organiseren. 

Wij gaan er volgende week met elkaar weer een mooi feest van 
maken. De Koningsspelen op De Kring zullen traditiegetrouw 
geopend worden met de Koningsdans. Dit is om 08.45 uur op het 
grote veld. Vindt u het leuk om hierbij te komen kijken, dan bent u 
van harte welkom.  

Na de Koningsdans gaan we starten met de spelen. De kleuters doen dit gedurende de ochtend op hun 
eigen plein. Voor de groepen 3 t/m 8 staan er uitdagende spellen en activiteiten op het veld uitgestald, 
per twee groepen zullen ze sporten op het veld. Daarnaast zorgen de leerkrachten in eigen klas voor 
een aangepast en feestelijk programma.  

https://www.kerkinactie.nl/projecten/armoedebestrijding-door-schuldhulpmaatjes


 

Avondvierdaagse 18 t/m 21 juni 2018 
Na het onverwachte nieuws dat de avondvierdaagse voor onze school niet door kon gaan omdat de 
organisatie van de avondvierdaagse in Ugchelen de stekker er twee weken gelden uit heeft getrokken, 
is de A4-daagse-commissie van De Kring opzoek gegaan naar alternatieven. We kunnen u mededelen 
dat er een alternatief is gevonden. We mogen aansluiten bij 
de A4-daagse in het Orderbos, dit wordt georganiseerd van 
18 t/m 21 juni 2018. We zijn heel blij dat we een plek 
hebben. U snapt dat er achter de schermen enorm veel 
werk verzet moet gaan worden om de organisatie  vanuit 
onze school rond te gaan krijgen. Momenteel wordt is er 
veel contact met de organisatie van de A4-daagse in het 
Orderbos. U ontvangt hier z.s.m. meer informatie over. 
Enkele zaken lijken al wel duidelijk. Zo kunnen de afstanden 
5 en 10 kilometer gelopen worden en de medailles vanuit 
Ugchelen tellen gewoon mee. Later dus meer…   

Nieuws vanuit de Ouderraad 
Heeft uw kind dit jaar ook zo genoten van een aantal leuke activiteiten die door o.a. de Ouderraad zijn 
georganiseerd? U heeft vast enthousiaste verhalen gehoord over het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, 
div. sporttoernooien en de Paasviering. Wij hopen dat u zelf ook genoten heeft van bovenstaande 
activiteiten. Ook in het komende schooljaar willen we deze extra activiteiten weer graag gaan 
organiseren! 

Wij hebben uw hulp hard nodig! 

Wij zoeken nieuwe enthousiaste ouderraadsleden die graag willen helpen met het mede organiseren 
van diverse activiteiten op school. De OR van onze school is een groep van 13 enthousiaste ouders, die 
zich samen met de leerkrachten bezighoudt met bijzondere en feestelijke activiteiten voor de 
leerlingen. We vergaderen ongeveer een keer in de zes weken. We kijken terug en evalueren de 
activiteiten van de afgelopen periode, we praten over de op komst zijnde activiteiten en verdelen de 
taken. Welke activiteiten u meehelpt organiseren, spreken we met elkaar af. Uiteraard afhankelijk van 
ieders beschikbare tijd. De activiteiten behoren vaak niet tot het basis onderwijsprogramma. 

Want er is meer dan leren alleen! Naast goed onderwijs heeft De Kring ook aandacht voor de 
plezierige activiteiten, die de basisschooltijd tot een onvergetelijke periode voor uw kind maken. 

Bent u geïnteresseerd om uw bijdrage te leveren aan de Ouderraad? Of wilt u meer informatie? Neem 
dan contact op met een van de Ouderraadsleden of via het mailadres: orkring@pcboapeldoorn.nl 

Kascommissie 
Zoals u weet beheert de penningmeester van de OR de ouderbijdrage. 
Jaarlijks legt de OR de uitgaven en begroting ter goedkeuring voor aan de MR. 
Daarnaast zijn we opzoek naar twee ouders die de boekhouding en de 
uitgaven van de OR willen controleren. Dit gebeurt in september 2018 en is 
een jaarlijks terugkerende taak in september. De kascommissie wisselt 
jaarlijks van samenstelling, dit is dus ieder jaar een éénmalige taak, maar wel 
een belangrijke.  

mailto:orkring@pcboapeldoorn.nl


 

Bent u geïnteresseerd om uw bijdrage te leveren aan de kascommissie. Of wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met een van de Ouderraadsleden of via het mailadres: 
orkring@pcboapeldoorn.nl 

Inloopspreekuur GGD 

Op donderdag 24 mei is er van 14.00 tot 15.30 uur is Nicole de Leer bij 

ons op school. Nicole is de wijkverpleegkundige en werkt voor de GGD. 

Heeft u vragen over de opvoeding en/of gezondheid van uw kind(eren) 

dan kunt u bij haar terecht. U hoeft voor het inloopspreekuur geen 

afspraak te maken en ze zit in de IB-ruimte (binnenkomen via de 

hoofdingang en dan links).  

 

We hebben ervaren dat het fijn is dat Nicole kan helpen bij kleine en grote vragen. Via het 

inloopspreekuur wil Nicole zo laagdrempelig mogelijk zijn. We hopen dat u gebruik maakt van deze 

mooie mogelijkheid.  

 

Kinderfysiotherapie op De Kring 

Ingeborg Veeneman-de Reus van ‘Praktijk voor Kind & Sport’ verzorgt al twee jaar kinderfysiotherapie 

bij ons op school. Vooral school-gerelateerde hulpvragen worden onder schooltijd onderzocht en 

behandeld. Per april 2018 zal Carlijn van de Mosselaer het team en Ingeborg gaan versterken. In de 

bijlage stelt ze zich verder aan u voor. We wensen Carlijn veel plezier bij ons op school. 

 

Welkom 
Wij heten onderstaande leerlingen welkom op De Kring: 

 Tess 

 Zola 

 Daniël 

 Roos 

Voor jullie start een nieuwe periode in jullie leven, de basisschooltijd. 

Geniet, speel, leer en leef. Wij wensen jullie een mooie tijd toe! 

 

Agenda 

Woensdag 25-04-2018   Afsluiting project 3 Mens en Gezag 

11.15 uur tot 11.45 uur groep 3 en groep 4 in de centrale hal 

11.45 uur tot 12.25 uur groepen 1 t/m 8 in de eigen klas 

Donderdag 26-04-2018  08.45 uur opening Koningsspelen met de Koningsdans 

Vrijdag  27-04-2018   Koningsdag, alle leerlingen vrij 

Maandag 30-04-2018 t/m  

Vrijdag  04-05-2018  Meivakantie, alle leerlingen vrij 

Maandag 07-05-2018 t/m   

Woensdag 09-05-2018  Kamp groep 8 

Donderdag 10-05-2018  Hemelvaartsdag, alle leerlingen vrij 

Vrijdag  11-05-2018  Alle leerlingen vrij 
 
Met vriendelijke groet namens het team van De Kring,  
Kees Kievit 
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