
 

 

NIEUWS UIT DE KRING 1               

Apeldoorn, 22 augustus 2018 

 

Dit is de eerste editie van Nieuws uit De Kring van het schooljaar 2018-2019. Mochten er naar 

aanleiding van de nieuwsbrief vragen zijn, dan horen wij het graag. Het team van De Kring wenst u veel 

leesplezier.  

 
Start nieuwe schooljaar  
Aanstaande maandag start het schooljaar 2018-2019. Na een 
heerlijke periode van vrije tijd en rust zien we ernaar uit om 
iedereen maandag weer te ontmoeten. Wij hopen dat een 
ieder het goed heeft gehad in de vakantie en we zijn heel erg 
benieuwd naar de verhalen van de kinderen. De afgelopen week is het team van de Kring alweer druk 
geweest met de voorbereidingen voor het nieuwe jaar. Wij zijn er klaar voor en hebben er zin in.  
 
Maandag worden alle kinderen met hun ouders om 8.20 uur verwacht voor de hoofdingang van de 
school. Hier willen we het nieuwe schooljaar met elkaar openen. Na de opening nodigen we u van 
harte uit om uw kind in de klas te komen brengen, zodat u de (nieuwe) leerkracht van uw kind de hand 
kunt schudden. Voor wie er zin in heeft: er staat er na het wegbrengen koffie of thee klaar, wees 
welkom! 

 

Nieuw teamleden: Juf Debbie en juf José 

Voor de vakantie hebben Marjon van Hoogstraten (onderwijsassistent unit 

1) en Kelly Bakkenes (leerkracht groep 4) zich al voorgesteld in de 

nieuwsbrief. Vandaag is het de beurt aan Debbie van Weert en José Adema.  

 

Juf Debbie gaat op maandag, dinsdag en woensdag lesgeven in groep 5. Op 

de andere dagen geeft juf Miriam les.   

 
Mijn naam is Debbie van Weert en ik kom uit Deventer. Dit schooljaar kom ik maandag t/m woensdag lesgeven in 
groep 5. Zes jaar geleden heb ik de PABO afgerond. Daarnaast heb ik ook een sportopleiding afgerond. Ik ben zelf 
ook erg sportief. Klimmen en paardrijden zijn mijn grote hobby's. Ik klim 2 á 3 keer per week in Zwolle en 
daarnaast ben ik elke dag bij mijn twee paarden te vinden. Ook maak ik graag lange wandelingen met mijn hond. 
   
Misschien leuk om een paar karaktereigenschappen van mij te weten. Ik ben makkelijk in de omgang. Wil je iets 
vragen/zeggen je kunt altijd naar mij toe komen. Ik sta voor alles open. Verder ben ik enthousiast en energiek en 
niet snel moe te krijgen. Ik denk dat dit ook wel goed bij het onderwijs past. Ook ben ik flexibel en integer. 
Ik vind het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan en leren wat ze allemaal kunnen. Vooral in 
mogelijkheden denken en niet in onmogelijkheden. Verder is het belangrijk dat ze vertrouwen hebben/krijgen in 
wat ze kunnen. Ze mogen weten dat ik ze niet voor het blok zal zetten en dat ze fouten mogen maken. Wel wil ik 
graag dat de kinderen zoveel mogelijk zelf proberen. De instelling om het te willen is belangrijker dan het ook 
echt goed kunnen. 
 
Ik kijk er erg naar uit om te beginnen bij PCBO De Kring. Ik ben al op school en in de klas geweest en wat ik heb 
gezien is een 'fantastische school' waar ik graag wil werken. Ik heb zin in het nieuwe schooljaar. Ook zou ik het 
leuk vinden om jullie te ontmoeten. Wil je wat aan mij vragen kom gerust langs. Tot snel!  
Groeten, Debbie van Weert 



 

 

Juf José gaat op de dinsdagen de gymlessen verzorgen. Meester Bart blijft dit doen op maandag, 

woensdag en donderdag. Juf José is net als meester Bart beweegcoach en in dienst bij Accres. Meester 

Bart gaat op dinsdag (en vrijdag) lesgeven op een andere school binnen PCBO Apeldoorn. Samen 

zullen zij naast de gymlessen de schoolsport organiseren op De Kring.  
 
Mijn naam is juf José en kom vanaf dit schooljaar op de dinsdag de gymlessen geven. Het leuke aan gymles geven 
vind ik de gezelligheid met de kinderen terwijl we in beweging zijn. In mijn vrije tijd houd ik ook erg van sporten. 
Zelf zwem ik twee keer per week en speel ik een keer per week volleybal. Daarnaast zijn er nog vele sporten die ik 
af en toe met vrienden doe zoals: squashen, snowboarden, klimmen, mountainbiken en beachvolleybal. Naast het 
sporten houd ik van reizen. Als het even kan ben ik weg in de vakanties. Vorig jaar ben bijvoorbeeld ik drie weken 
in Indonesië geweest en dit jaar hebben we een Volkswagenbusje gekocht en zijn we in Noorwegen geweest. 
Nieuwe uitdagingen vind ik ook altijd leuk en daarom heb ik veel zin om les te komen geven op de Kring. Voor mij 
een nieuwe school, nieuwe kinderen en ik mag gaan samenwerken met meester Bart, die op de andere dagen 
gewoon gymles blijft geven. Ik kan niet wachten tot het eindelijk dinsdag is! 
Groeten, José Adema 
 

Schoolmelk 

Op De Kring is het mogelijk een abonnement te nemen op 

schoolmelk. Iedere dag ontvangen de kinderen dan tijdens de 

lunch verse, gekoelde melk op school. Mocht u interesse 

hebben in deze dienst dan verwijzen we u graag naar 

de website: http://www.iedereenfitopschool.nl. Op 

de website kunt u zich aanmelden voor een 

abonnement.  

 

Voor de ouders van kinderen die al een abonnement hebben op schoolmelk is het goed om te weten 

dat er op de eerste dag na vakanties geen melk kan worden gedronken (i.v.m. de 

houdbaarheidsdatum). Dus vergeet u niet om uw kind aanstaande maandag zelf drinken mee te geven 

voor de lunch. Bedankt alvast! Mocht u vragen hebben over schoolmelk dan kunt u terecht bij juf 

Sanne (via Digiduif bereikbaar). 
 
Gymrooster 

Rondom het gymmen van groep 3 t/m 8 gelden bepaalde afspraken. Het is goed om kennis te hebben 

van deze afspraken, zodat u hier rekening mee kan houden op de dagen dat uw zoon of dochter gym 

heeft. De afspraken zijn:  
 Geen gymkleren, geen gym. Gymkleren bestaan uit: broek, shirt en schoenen zonder zwarte zolen.  

 Alle sieraden afdoen of uitdoen. Eventuele zweerknopjes worden afgeplakt. 

 Waardevolle spullen meenemen naar de gymzaal is op eigen risico. Waardevolle spullen kunnen in 
de docentenkamer opgeborgen worden (speciale bak).  

 Tijdens de gym is lang haar vastgemaakt met een elastiekje.  

 

De afspraken zijn gemaakt om het gymmen veilig en hygiënisch te houden. Mocht uw zoon of dochter 

niet mee kunnen doen met gym dan kunt u dit doorgeven aan de juf of meester van uw kind. Bent u 

niet in de gelegenheid dit mondeling te melden, dan kunt u uw kind een briefje meegeven of een 

bericht via DigiDUIF aan de leerkracht versturen. Hieronder vindt u het gymrooster. 

 

http://www.iedereenfitopschool.nl/


 

Dag Tijd Groep 

Maandag  08.45-09.30 5 

09.30-10.15 5/6 

10.15-11.00 6 

11.30-12.15 8 

12:15-13.00 7/8 

13.00-13.45 7 

Dinsdag 08.30-09.15 7 

09.15-10.00 5 

10:00-11:00 4 

12.00-13.00 3 

13.00-14.00 3/4 

Donderdag 08.30-09.15 7/8 

09.15-10.00 5/6 

11.30-12.15 6 

12.30-13.15 8 

13.15-14.15 3, 3/4, 4 op toerbeurt 

*Aanstaande maandag 27 augustus is er geen gym voor groep 5, dit in verband met de eerste kennismaking in de klas.  

 

Startpakket voor de groepen 3 t/m 8 

Om alles op school goed te kunnen organiseren zijn er voor ieder 

kind op school vanaf groep 3 een aantal zaken nodig. In groep 3 of 

4 krijgen alle kinderen de volgende materialen: 

 Een vulpen (1x) 

 Een wisbordje (1x) 

 Een gum (jaarlijks) 

 Een grijs potlood (jaarlijks) 

 Een aantal gekleurde potloden (jaarlijks) 

 

We werken steeds vaker op verschillende plekken binnen de school en om dit goed te organiseren is 

het fijn als uw kind een eigen etui heeft op school, wilt u een etui in de eerste week aan uw kind 

meegeven?  

Daarnaast werken we ook steeds meer digitaal, hierbij gebruiken we vaak de tablets van school. 

Steeds vaker is hierbij ook geluid nodig. Voor de kinderen in groep 6 t/m 8 zou het fijn zijn als u uw 

kind(eren) oordopjes of een koptelefoon wilt meegeven die op school mogen blijven liggen en alleen 

gebruikt worden door uw eigen kind(eren). Op deze manier zijn uw kinderen verzekerd van geluid bij 

de computers.  

Is de aanschaf van een etui of koptelefoon/oordopjes een probleem voor u? Dan horen we dit graag, 

zodat we hiervoor een passende oplossing kunnen zoeken.  

 

Mocht uw kind gedurende zijn/haar schoolloopbaan de bovenstaande materialen kwijt zijn of 

dusdanig beschadigen dat het niet meer te gebruiken is, dan verzoeken we u deze materialen opnieuw 

aan te schaffen (dit kan eventueel via school). Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

 



 

Schooltijden en pleinwacht 

Iedere morgen zullen om 8.25 uur de deuren van de school opengaan. Op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag zijn de kinderen om 14.15 uur vrij. Op woensdag is dit om 12.30 uur. 

 

De pleinwacht is iedere morgen om 08.15 uur op het plein voor de hoofdingang. Op het kleuterplein is 

voor schooltijd geen pleinwacht. Om 8.30 uur begint de schooldag in alle klassen, we zouden het erg 

fijn vinden als dan ook echt alle kinderen in de klas zijn. We vragen u dan ook om uw kinderen op tijd 

op school te brengen of naar school te sturen.  

 

Zoals u weet bestaat het pleinwachtteam tijdens 

de pauze (11.00-11.30 uur) uit leerkrachten, 

ouders en leerlingen (pleinmediators uit groep 8). 

Afgelopen schooljaar heeft een mooie groep met 

ouders geholpen om de pauzes fijn te laten 

verlopen. Komend schooljaar bent u allen hard 

nodig om het rooster weer rond te krijgen. We 

doen daarom een dringend verzoek aan alle 

ouders om op het formulier (deze wordt 

meegegeven) aan te geven wanneer u kunt komen 

helpen (ook al is dit maar een paar keer). Alleen 

met meer hulp van u kunnen we de pleinwacht op 

vrijwillige basis blijven organiseren, we hopen van harte dat dit weer gaat lukken dit schooljaar. Mocht 

u nieuwsgierig zijn naar wat “pleinwacht” precies inhoudt, dan raden we u aan de speciaal gemaakte 

film over de pauzes op De Kring te bekijken. Voor de film klikt u hier!  

 

Zo doen we dat op De Kring… 

Informatieavonden 

Tijdens de informatieavond stelt de leerkracht van uw kind zich graag aan u voor en informeert u over 

het komende schooljaar. Wat leren de kinderen? Welke activiteiten vinden er plaats? Hoe ziet een 

gemiddelde schooldag van uw kind(eren) eruit? Voor u is er gelegenheid om vragen te stellen. We 

hopen u allen te ontmoeten tijdens deze informatieavond. De informatieavonden staan gepland op 

dinsdag 11 september (groep 5 t/m 8) en woensdag 12 september (1 t/m 4). De avonden zijn als volgt 

ingedeeld: 

Dinsdag 11 september  19.00 uur  Start informatieavond groepen 7, 7/8 en 8 

    20.00 uur  Start informatieavond groepen 5, 5/6 en 6 

Woensdag 12 september 19.00 uur  Start informatieavond groepen 3, 3/4 en 4 

20.00 uur Start informatieavond groepen 1/2 

 

Op deze manier bieden we u de mogelijkheid om de informatieavond van meerdere groepen bij te 

wonen, zodat ouders met meerdere kinderen op school geen informatie/kennismaking hoeven te 

missen.  

 

Oudergesprekken 

Van maandag 3 september t/m donderdag 6 september staan er oudergesprekken gepland. Tijdens 

deze oudergesprekken informeert u de nieuwe leerkracht over uw kind. Met deze gesprekken zijn we 

https://youtu.be/O34Pzs2eVos


 

de twee vorige schooljaren ook begonnen, dit is goed bevallen en als heel waardevol ervaren. We gaan 

er dan ook vanuit dat u aanwezig bent bij de gesprekken. De gesprekken zijn bestemd voor ouders van 

kinderen uit groepen 1 t/m 8 (niet voor alle kinderen uit groep 1 of 2 is dit gesprek nodig, kinderen uit 

groep 1 en 2 worden hiervoor specifiek uitgenodigd). Vanaf maandag 27 augustus kunt u zich 

inschrijven voor de gesprekken, u krijgt hiervoor een uitnodiging via DigiDUIF. Denkt u eraan om bij 

het inplannen van meerdere gesprekken tenminste 15 minuten tussen deze gesprekken te houden? 

 

Als voorbereiding voor deze gesprekken vragen we u een 

vragenlijst over uw kind in te vullen. De vragen zijn 

bedoeld om richting te geven aan het gesprek, voor ons 

blijft het gesprek over uw kind het belangrijkste. Dit 

schooljaar versturen we u de vragenlijst wederom digitaal, 

zodat u een kopie van de ingevulde lijst voor volgend 

schooljaar kunt opslaan en hergebruiken (met misschien 

wat aanpassingen). U mag de ingevulde vragenlijst op 

papier of via DigiDUIF aan ons retourneren. De vragenlijst 

ontvangt u maandag via DigiDUIF.  

 

Post 

De komende week ontvangt u via uw kind verschillende informatie vanuit school. U kunt het volgende 

verwachten: 

Uitdraai leerlingenadministratie: U krijgt een uitdraai mee van de gegevens die wij in onze 

leerlingenadministratie hebben staan en wij verzoeken u deze gegevens te controleren. Graag 

ontvangen wij van alle ouders het formulier retour. Zo houden we de gegevens up to date. 

 

Noodnummers: Via de bovenstaande genoemde uitdraai zullen we naar noodnummers vragen. Wie 

kunnen we bellen in het geval van calamiteiten omtrent uw kind? Het is van belang dat er altijd 

iemand bereikbaar is. 

 

Toestemmingsverklaring foto-/beeldmateriaal: In verband met de nieuwe wet op privacy (AVG) vragen 

we via een apart formulier toestemming voor het gebruik van foto-/filmmateriaal van uw kind(eren). 

 

Uitnodiging startdienst PCBO: Ieder schooljaar wordt er in De Grote Kerk een mooie openingsdienst 

georganiseerd. U ontvangt hier een uitnodiging voor. De dienst is dit schooljaar op maandag 10 

september. 

 

Hulp bij toezichthouden: Via dit formulier kunt u uw beschikbaarheid aangeven voor de pleinwacht. 

We vragen u allen een ingevuld formulier te retourneren aan de leerkracht van uw kind.  

 

Jaarkalender: Voor u is er weer een prachtige kalender gemaakt. Deze krijgt uw kind komende week 

mee naar huis. Op de website van De Kring staat de kalender ook digitaal. Klik hier voor de digitale 

kalender. 

 

 

 

https://kring.pcboapeldoorn.nl/downloads/nieuwsitems/schoolkalender/


 

Welkom 
Wij heten de onderstaande kinderen van harte welkom op de Kring: 
Steven  Jinthe  Fenna  Justin 
Luuk  Sophie  Micah  Neeve 
Maxim  Eva  Fenne  Norah 
Rinze  Aimee  Fenna  Auron 
Mila  Elena  Viviën  Faith 
Milan  Saulo  Kirsi  Dex 
Ryan  Jamie  Ivar  Aivan 
Tim 

 
Voor sommigen van jullie start een nieuwe periode in jullie leven, de basisschooltijd. Voor anderen is 
dit een start op een nieuwe school. Geniet, speel, leer en leef, wij wensen jullie een mooie tijd toe op 
De Kring. 
 
Agenda 

Maandag  27 augustus  8.20 uur Start schooljaar grote plein 

Maandag  03 september t/m 

Donderdag 06 september  Oudergesprekken groep 1 t/m 8 

Maandag  10 september  Openingsdienst PCBO in de Grote Kerk 

Dinsdag  11 september  19.00 uur Informatieavond groep 7, 7/8 en 8 

     20.00 uur Informatieavond groep 5, 5/6 en 6 

Woensdag 12 september  19.00 uur Informatieavond groep 3, 3/4 en 4 

     20.00 uur Informatieavond groep 1/2 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het team van De Kring, 

 

Kees Kievit 


