
 

 

NIEUWS UIT DE KRING 12              

Apeldoorn, 06 juli 2018 

 

Dit is de twaalfde 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. 
 
Vakantie en afsluiten van het schooljaar 
De vakantie staat voor de deur. Deze week is de laatste schoolweek van 2017-2018. We hopen dat alle 
kinderen het schooljaar fijn zullen afsluiten met hun leerkracht. Deze week staat in het teken van 
bedanken, musical, opruimen en kennismaken. Deze week gaan alle kinderen bij de musical kijken van 
groep 8. Ook maken alle kinderen op donderdag kennis met hun nieuwe groep en leerkracht in het 
nieuwe lokaal. Tevens krijgen alle kinderen op de laatste schooldag een ijsje vanuit de OR. Hoe 
feestelijk kan het zijn?!  
 
Voor de kinderen uit groep 1 t/m 7 sluiten we donderdag om 14.15 uur het schooljaar af voor de 
hoofdingang van de school. Ook nemen de kinderen op dat moment afscheid van juf Esther, ook u 
kunt haar dan nog bedanken voor haar vele jaren op De Kring. We vragen u als ouder om uw kind dan 
ook bij de hoofdingang op te halen om 14.15 uur.  
 

Afgelopen donderdag hebben we met elkaar genoten van de 
fantastische Kringlounge. Wat een talent en betrokkenheid! 
Allemaal bedankt voor uw aanwezigheid. De Kringlounge was 
weer een mooie symbolische afsluiting van een jaar 
samenwerken met elkaar. Dank aan de ouderraad, voor het 
organiseren van al die leuke feestjes. Dank aan de 
medezeggenschapsraad voor het adviseren en meedenken over 
beleidszaken. Dank aan alle klassenouders voor het regelen van 
veel praktische zaken. Dank aan de luizen-pluis-ouders voor het 
zoeken naar ongewenste beestjes. Dank aan alle ouders die 
hebben gereden, gefietst, meegeholpen met kamp, de musical 
en Haps. Dank voor het helpen op wat voor manier dan ook. 
Zonder uw hulp geen “kersen op de taart”! 
 

Afsluiting schaken 
Dinsdag 3 juli hebben de kinderen van de Schaakkring het seizoen 
afgesloten. Een week geleden hebben zij allemaal examen gedaan 
voor STAP 2. Hiervoor hebben ze een halfjaar les gehad van drie 
fanatieke ouders. STAP 2 is pittige lesstof, het is een enorm 
compliment waard dat zeven kinderen hier iedere week hard voor 
gewerkt hebben. Uiteindelijk hebben we 3 kinderen een diploma 
kunnen uitreiken en 4 kinderen een certificaat. Schaakouders 
bedankt voor jullie inzet!  

 
 
 



 

 
Werkzaamheden schoolplein 
Afgelopen weken is er op verschillende momenten hard aan het kleuterplein gewerkt. Zo is er door 
drie ouders van school op zaterdag 30 juni geschilderd. Zij hebben een deel van de nieuwe belijning op 
het schoolplein aangebracht en het resultaat mag er wezen! Ouders onwijs bedankt! Er zijn nog meer 
plannen voor het beschilderen van het plein hiervoor prikken we een datum na de vakantie.  
 
Boven de zandbak op het kleuterplein hangt nu een mooi schaduwdoek. Kinderen kunnen op deze 
manier in de schaduw in de zandbak spelen. In de eerste pauzes met het schaduwdoek was de 
zandbak populairder dan ooit. Tevens is de zandbak voorzien van nieuw schoon zand. 
 
Het leerlingenpanel heeft ervoor gezorgd dat er voor het buitenspelen allemaal nieuwe materialen zijn 
aangeschaft. Hier hebben ze van te voren een plan voor gemaakt en vorige week hebben we alles 
aangeschaft in een winkel in Apeldoorn, ze hebben de boodschappen zelf gedaan! 

Definitieve jaarplanning 
De planning voor het komende schooljaar is helemaal rond. Hieronder vindt u de definitieve vakanties 
en vrije dagen. De vakanties had u al een keer eerder van ons ontvangen, maar alle vrije dagen nog 
niet. In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt u weer een mooie gedrukte kalender met 
alle data die van belang zijn voor het nieuwe schooljaar.  
 
Vakanties, groep 1 t/m 8 vrij: 
Herfstvakantie 22-10-2018 t/m 26-10-2018  
Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019  
Voorjaarsvakantie 25-02-2019 t/m 01-03-2019  
Goede vrijdag 19-04-2019 
2e Paasdag 22-04-2019  
Meivakantie 29-04-2019 t/m 03-05-2019 
Hemelvaartsdag 30-05-2019  
Extra dag na Hemelvaart 31-05-2019  
2e Pinksterdag 10-06-2019  
Zomervakantie 22-07-2019 t/m 30-08-2019 
 
Vrije dagen groep 1 t/m 4: 
Vrijdag: 21 dec, 01 feb, 22 feb, 28 jun en 19 jul 
Dinsdag: 23 apr en 11 jun 
Donderdag: 18 okt 
 



 

Studiedagen, groep 1 t/m 8 vrij:  
Vrijdag 19 okt en maandag 25 mrt 
 
Voorstellen juf Marjon en juf Kelly 

Hallo kinderen en ouders, wat heb ik een geluk dat ik aankomend schooljaar mag 
komen werken op de Kring, wat een fantastisch schoolgebouw hebben jullie! 
Vanaf het nieuwe schooljaar mag ik aan het werk als onderwijsassistent bij de 
onderbouw. De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest op Sterrenschool 
Apeldoorn als combinatiefunctionaris, ik werkte daar zowel als pedagogisch 
medewerker op de BSO en als leerkrachtondersteuner. Ik heb destijds samen met 

mijn collega’s mogen pionieren in een nieuw type onderwijs. Een erg gave uitdaging waarin ik veel 
geleerd heb. 
 
In de afgelopen jaren ben ik ook moeder geworden van 2 prachtige zonen, Tim en Noud.  
Maar na 11 jaar gewerkt te hebben op mijn huidige school begon het ook wel te kriebelen om op een 
andere school te willen gaan werken. Het werd tijd voor een nieuwe uitdaging,  maar ook nieuwe 
kansen en mogelijkheden. En zo  kwam er een prachtige kans op mijn pad om aan de slag te gaan bij 
de Kring. Ik zie er naar uit jullie allemaal te ontmoeten, maar eerst genieten van een welverdiende 
zomervakantie! Tot in het nieuwe schooljaar. Marjon Hoogstraten. 

Beste lezers, Mijn naam is Kelly Bakkenes. Ik ben 21 jaar en woon in Vaassen. Mijn 
hobby’s zijn boksen, reizen, lezen en leuke dingen doen met vrienden. Waarom sta ik 
in deze nieuwsbrief? Na vier jaar Pabo ben ik eindelijk afgestudeerd aan Windesheim 
(Zwolle) en na de zomer mag ik beginnen als juf van groep 4! Een eigen klas, hoe leuk is 
dat. Daarnaast start ik in september met de pre-master pedagogische wetenschappen 
aan de VU (Amsterdam). Op deze manier probeer ik werk met school te combineren. Ik 

ben enthousiast over deze nieuwe uitdagingen en heb zin in de start van het nieuwe schooljaar. Tot 
snel op De Kring! Groetjes Kelly  

Schooljaar 2018-2019 
Op maandag 27 augustus hopen we alle kinderen en u weer te ontmoeten voor een nieuw schooljaar. 
Als team begroeten we graag alle kinderen om 8.25 uur op het plein voor de hoofdingang. Maar voor 
nu zes weken vakantie! We wensen u allemaal een goede en fijne tijd toe met uw kind(eren)! 
 
Agenda 
Woensdag  11 juli  Musical en afscheidsavond groep 8 
Donderdag  12 juli  Kennismaking met nieuwe groep en nieuwe leerkracht 
    Laatste schooldag groep 1 t/m 4 
    14.15 uur afsluiting schooljaar en afscheid juf Esther 
Vrijdag  13 juli  Laatste schooldag groep 5 t/m 8 
Maandag  27 augustus Eerste schooldag 2018-2019 
 
Met vriendelijke groet namens het team van De Kring, 

 

Kees Kievit 
 

 


