
 

 

NIEUWS UIT DE KRING 11               

Apeldoorn, 15 juni 2018 

 

Dit is de elfde editie van Nieuws uit De Kring van het schooljaar 2017-2018. Deze nieuwsbrief staat in 

het teken van de formatie. Mochten er naar aanleiding van de nieuwsbrief vragen zijn, dan horen wij 

het graag. Het team van De Kring wenst u veel leesplezier. 

 
Formatie PCBO De Kring 2018-2019  
De afgelopen weken zijn we als team druk geweest met de formatie. Dit is ieder jaar een mooie klus, 
maar ook een enorme uitdaging. Hieronder vindt u de formatie voor het schooljaar 2018-2019. U leest 
hier welke leerkracht voor welke groep staat en welke andere rollen er binnen de school vervuld 
worden. Een van de uitgangspunten bij de formatie is dat er in iedere groep maximaal twee 
leerkrachten staan ingepland (in de basis) en dat is dit jaar weer gelukt.  
 
Groep 1/2A  
Juf Annemiek: maandag, dinsdag en woensdag (deels juf Marjanne)  
Juf Marjanne: donderdag en vrijdag  
 
Groep 1/2B  
Juf Carla: maandag, dinsdag en vrijdag (deels juf Angela)  
Juf Angela: woensdag, donderdag  
 
Groep 1/2C  
Juf Lucie: maandag en dinsdag. 
Juf Trudy: woensdag, donderdag en vrijdag. 
 
Groep 1/2D  
Juf Joke Beekman: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. 
Juf Joke Faas: donderdag (deels juf Lucie). 
 
Groep 3  
Juf Joke Faas: maandag, dinsdag en woensdag. 
Juf Tamara: donderdag en vrijdag.  
 
Groep 3/4  
Juf Nanda: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag  
 
Groep 4  
Juf Renate: maandag, dinsdag en vrijdag. 
Juf Esther: woensdag en donderdag.  
 
Groep 5  
Juf Miriam: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag  
Juf Angela: dinsdag en de eerste 6 weken ook op maandag.  
 
 



 

Groep 5/6  
Juf Femke: maandag, dinsdag (deels juf Tamara), woensdag, donderdag en vrijdag.  
 
Groep 6  
Juf Diddy: maandag, dinsdag en vrijdag.  
Juf Neeltje: woensdag en donderdag.  
 
Groep 7  
Meester Ruud: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. 
Meester Ronald: dinsdag.  
 
Groep 7/8  
Juf Chantal: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.  
 
Groep 8  
Meester Bart: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  
Meester Ronald: woensdag. 
 
Naast de bovenstaande bezetting in de klassen zijn de onderstaande teamleden werkzaam binnen het 
team. Zij bieden extra ondersteuning in de groepen, zijn verantwoordelijk voor het zorgbeleid en of 
directievoering en voeren ondersteunende taken uit binnen school. 
 
Vakleerkrachten  
Meester Bart: gymlessen in de groepen 1 t/m 8. 
Juf Ellen: handvaardigheidslessen in de groepen 6 t/m 8 op maandag.  
Juf Neeltje: brainpower in groep 1 t/m 8 op maandag. 
 
Onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuner 
Het team van onderwijsassitenten wordt het komende schooljaar uitgebreid. Hierdoor zal iedere unit 
extra ondersteund worden door een eigen onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner. De 
onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuner werken ieder de hele week op school. 
Juf Tamara, onderwijsassistent: leerpleinen voor groep 3 t/m 4 en extra ondersteuning in deze 
groepen.  
Juf Sanne, leerkrachtondersteuner: leerpleinen voor groep 5 t/m 8 en extra ondersteuning in deze 
groepen. 
Naast juf Tamara en juf  Sanne zijn we momenteel bezig met sollicitaties voor een tweede 
onderwijsassistent, hij of zij zal werkzaam zijn in de groepen 1/2. 
 
Intern begeleiders 
Juf Elle: onderbouw, groep 1 t/m 4. 
Meester Ruud: bovenbouw, groep 5 t/m 8. 
 
MT en administratie 
Juf Janny, administratie: woensdag. 
Juf Esther, unitleider onderbouw (1 t/m 4).  
Juf Miriam, unitleider bovenbouw (5 t/m 8).  
Meester Kees, directeur. 



 

 
Herinnering afsluiting project Energie en Bewegen 
Mocht u de afgelopen week binnen geweest zijn dan heeft u gezien dat de hal van de school een mini-
metamorfose ondergaat. Er wordt een reuze knikkerbaan opgebouwd door leerlingen van onze school. 
Dit heeft alles te maken met ons laatste project van dit schooljaar. 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. 
 

Agenda 

Maandag 18 juni t/m 

Donderdag 21 juni  Avondvierdaagse 

Vrijdag   22 juni  Groep 1 t/m 4 vrij 

Dinsdag  03 juli  Laatste schaakavond 
Donderdag  05 juli  Kringlounge 
Vrijdag  06 juli  Rapporten worden meegegeven 
Woensdag  11 juli  Musical en afscheidsavond groep 8 
Donderdag  12 juli  Kennismaking met nieuwe groep en nieuwe leerkracht 
Vrijdag  13 juli  Laatste schooldag, groep 1 t/m 4 is vrij 
 
Met vriendelijke groet namens het team van De Kring, 

 

Kees Kievit 
 

 


