
 

 

NIEUWS UIT DE KRING 10               

Apeldoorn, 29 mei 2018 

 

Dit is de tiende 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 
Het leerkrachtentekort is de laatste maanden ook steeds meer voelbaar in onze regio. Vervanging is 
steeds moeilijker te krijgen en steeds meer moeten de scholen intern voor oplossingen zorgen. Dit is 
verre van ideaal en niet direct op te lossen.  
Op De Kring merken we dat we hier steeds meer mee te maken krijgen. Tot nog toe kunnen we steeds 
rekenen op vaste gezichten vanuit de invalpool als het gaat om de langdurige vervangingsklussen, hier 
zijn we heel blij mee. Maar ook merken dat we intern meer en meer moeten schuiven met personeel. 
Voor u als ouder is het goed om te weten dat we bij een vervanging altijd de onderstaande stappen 
doorlopen: 

 We proberen iemand vanuit de invalpool te krijgen. Kan de invaller lesgeven in de groep waarvoor 
dit nodig is, dan is de vervanging rond. Mocht de invaller niet kunnen/mogen lesgeven in de groep 
waarvoor dit nodig is, dan bekijken we intern of er geruild kan worden van groep. 

 Als er geen invaller beschikbaar is vanuit de invalpool, dan vragen we een leerkracht uit ons team 
die deze dag niet werkt om extra te komen werken. Of we vragen een teamlid met een ambulante 
taak om les te geven in deze groep (indien mogelijk). 

 De laatste mogelijkheid is de groep naar huis sturen, u wordt hiervan dan via DigiDUIF op de 
hoogte gesteld. 

 
Morgen is onze school gesloten, mede om aandacht te vragen 
voor de bovenstaande problematiek. Het gaat ons in de nabije 
toekomst ontbreken aan goede en bevlogen 
onderwijsprofessionals als we niks doen. Daarom moet er snel 
iets aan gedaan worden, we hopen de politiek op deze manier 
hiertoe te bewegen. Het allerliefste geven we les aan uw 
kinderen en we snappen dat het sluiten voor de van school lastig 
is voor u, desondanks hopen op uw begrip en steun!  

 
Uitslag eindtoets basisonderwijs IEP 
Half mei hebben de kinderen in groep 8 de eindtoets gemaakt. Twee ochtenden hebben zij gewerkt 
aan de zogenaamde IEP (https://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets). De uitslag is inmiddels 
binnen. Dit jaar heeft onze school een gemiddelde gehaald van 83,6 punten. Dit is ruim boven het 
landelijk gemiddelde, een score die past bij onze verwachtingen. Komende week voeren we met een 
aantal ouders en kinderen de zogenaamde “heroverwegingsgesprekken”, hierin bepalen we of het 
huidige advies gehandhaafd blijft of dat we het advies bijstellen naar boven. Voor 1 juni 2018 zijn alle 
kinderen uit groep 8 dan ingeschreven op het VO! 

 
 

 

https://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets


 

Batterijen en tafeltennis 
Wat hebben die twee met elkaar te maken? In dit geval hebben we met 
de gekregen waardebonnen voor het inzamelen van de batterijen nieuwe 
tafeltennis batjes aan kunnen schaffen. Zo kon er gelijk gebruik gemaakt 
worden van de nieuwe tafeltennistafel buiten op het grote veld. Dus allen 
bedankt voor het inleveren van gebruikte batterijen. 

Heeft u nog niet eerder gehoord van deze inzameling? In de hal bij de 
hoofdingang van de school kunt u uw lege batterijen inleveren. Dat is niet 
alleen goed voor het milieu, ook de kinderen kunnen een beetje mee 
profiteren. We krijgen als school nl waardebonnen voor het inzamelen. 
Met deze bonnen kunnen we weer leuke spellen en materialen krijgen. 
Blijft u uw batterijen dus vooral inleveren! 

Groeten namens de OR, Annemieke Schuijl 

Afsluiting project Energie en Bewegen 
Vorige week is ons laatste kernconcept gestart. Het thema is Energie en Bewegen. Het belooft een 
spectaculair project te worden, omdat alle klassen aan de slag gaan met een twee kunstenaars vanuit 
Markant. Zij zullen ons ondersteunen bij het bouwen van bewegende dieren, een reuze knikkerbaan 
en opdrachten waarbij de kringloop van stroom centraal staan. De uitwerking van het hele project 
kunt u op dinsdag 26 juni komen bewonderen. We hopen u te ontmoeten. 
 
Het tijdschema voor deze afsluiting is als volgt: 

 Alle groepen 1/2 van 13.00 – 13.20 uur. Hierbij hebben de kinderen van groep 1/2C (juf Lucie en 
juf Angela) een speciale rol, omdat zij voor de Kringviering aan de beurt zijn. 

 Groep 3, 3/4 en 4 van 13.25 – 13.45 uur. 

 Groep 5, 5/6, 6, 7, 7/8 en 8  van 13.50 – 14.10 uur. 
 

Vakantiegeld samen delen 

Veel mensen hebben hun vakantiegeld afgelopen maand 

ontvangen. Veel mensen gaan hiervan ook op vakantie. Helaas zijn 

er binnen Apeldoorn en Ugchelen ook nog steeds veel gezinnen 

die het niet breed hebben en nooit op vakantie kunnen. Voor deze 

gezinnen is het project “Vakantiegeld samen delen” opgezet. Wij 

vragen via de nieuwsbrief hier aandacht voor.  

 

Ook op onze school zijn er gezinnen die gebruik maken van dit project, zodat ook zij een in de vakantie 

een dagje weg kunnen met hun kind(eren). Op deze manier delen ook zij in de vakantievreugde. Op de 

website (http://www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl/) vindt u meer informatie, we hopen van 

harte dat u dit project wilt ondersteunen.  

 

Ouderpanel 

Op maandagavond 25 juni 2018 wordt er een ouderpanel georganiseerd. Binnen onze school worden 

hier 20 ouders voor uitgenodigd door middel van een persoonlijk bericht via DigiDUIF. Met elkaar 

blikken we graag terug op de nieuwe structuur van de oudergesprekken. Hierin besteden we aandacht 

http://www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl/


 

aan de gespreksmomenten, inhoud van deze gesprekken, startgesprekken in september, gesprekken 

met kinderen en ouders in de groepen 5 t/m 8 en de pré-VO-adviesgesprekken voor groep 7. Mocht u 

niet uitgenodigd worden maar heeft voor deze onderwerpen wel input dan hoor ik graag van u. U kunt 

hiervoor een bericht sturen naar school. Doel van deze ouderpanel-gesprekken is het blijven 

verbeteren van ons aanbod, zodat we ons als school en team blijven ontwikkelen. 

 

Pleinwacht 

De laatste fase van het schooljaar 2017-2018 is aangebroken. We zijn enorm blij met de ouders die ons 

het afgelopen schooljaar hebben geholpen met de pleinwacht. We hopen van harte dat we komend 

schooljaar weer op uw steun mogen rekenen.  

 

Als we kijken naar het aantal ouders dat ons structureel of incidenteel kan helpen bij het dichten van 

het pleinwachtrooster dan hebben we hier als school wel wat zorgen over. Het is noodzakelijk dat deze 

groep met ouders de komende periode (lees na de zomervakantie) groeit, anders zijn we bang dat we 

de pleinwacht niet meer op basis van vrijwilligheid kunnen organiseren.  

 

Pleinwacht is niet alleen belangrijk voor de veiligheid, het is ook leuk en waardevol voor uw kind(eren). 

Via de korte film die we hebben gemaakt over de pleinwacht geven we u inzicht in wat pleinwacht 

inhoudt en hopen we u te enthousiasmeren om ons te komen ondersteunen en helpen. We hopen op 

uw aanmelding! Zie voor de film de volgende link: https://youtu.be/O34Pzs2eVos 

 

Formatie 

Als team zitten we nog midden in het proces voor het samenstellen van de 

nieuwe formatie. Zodra we hier klaar mee zijn, hoort u van ons. Komende 

week zult u in verschillende media vacatures voor onderwijsassistenten 

binnen PCBO voorbij zien komen. Ook voor onze school zijn we op zoek 

naar een onderwijsassistent om ons team te komen versterken. Samen 

met juf Sanne en juf Tamara zal hij of zij de verschillende leerpleinen 

binnen school bemensen en ondersteuning bieden in de groepen.  

 

In de komende weken ontvangt u een formulier waarop u kunt aangeven wat de voorkeuren van uw 

kind zijn wat betreft mogelijke klasgenoten voor volgend schooljaar. Zoals u weet wisselen we bijna 

jaarlijks van groepssamenstelling in de groepen 3 t/m 8. Dit is soms nodig om organisatorische 

redenen (het passen binnen de school) en dit wordt soms ingegeven door sociaal en/of didactische 

redenen (groepsdynamiek en verdeling van specifieke zorgvragen). We zullen u een apart bericht 

sturen als we de uitvraag hebben meegegeven aan de kinderen. 

 

 Welkom 
Wij heten de onderstaande leerling welkom op De Kring: 

 Sarah 

 

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. 

 

 

 

https://youtu.be/O34Pzs2eVos


 

Agenda 

Woensdag 30 mei  Schoolgesloten i.v.m. staking 

Vrijdag   01 juni  Groep 1 t/m 4 vrij 

Dinsdag  12 juni  MAM’S gesloten 

Maandag 18 juni t/m 

Donderdag 21 juni  Avondvierdaagse 

Vrijdag   22 juni  Groep 1 t/m 4 vrij 
 
 
Met vriendelijke groet namens het team van De Kring, 

 

Kees Kievit 
 

 


