
 

 

NIEUWS UIT DE KRING 2              

Apeldoorn, 17 september 2018 

 

Dit is de tweede 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. 

 

Vanuit het team 

De eerste drie weken van het schooljaar 2018-2019 zitten er weer op. We hebben elkaar al mogen 

ontmoeten tijdens de oudergesprekken en de informatieavond, samen hebben we gezorgd voor een 

‘goede start’. Wij als team willen u bedanken voor uw betrokkenheid! 

 

Om de start rondom de administratie ook goed af te handelen is het belangrijk dat u de gegevens van 

uw kind(eren) via het ouderportaal van Parnassys controleert. Van ouders waarbij het inloggen niet 

lukt ontvangen we graag een bericht. Wij gaan er dan mee aan de slag om het voor elkaar te maken 

(dit kan wel een aantal dagen duren). 

Ook willen we u herinneren aan het inleveren van het toestemmingsformulier rondom het gebruik van 

beeldmateriaal. U kunt dit formulier inleveren bij de leerkracht. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

Verhalen uit de Kring 

Voor de levensbeschouwelijke vorming 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 aan de orde.  

Komende weken staan de verhalen in het teken van 

‘nieuw maken, creëren, in het leven roepen en 

ontwerpen’. Over de uitdaging voor de mens om zijn 

wereld vorm te geven en te vernieuwen. Bijbel: 

Scheppingsverhaal (Genesis 1). 

 

Ook in de klassen sluiten we aan bij dit thema. Samen spreken we bijvoorbeeld regels af, zodat 

iedereen weet wat er verwacht wordt.  

 

Voor de sociaal emotionele vorming maken we gebruik van de methode Goed Gedaan! Het eerste 
thema wat aan de orde komt is “wennen”. In de klassen besteden we concreet aandacht aan: 

 Je went sneller aan elkaar als je je voorstelt en iets over jezelf vertelt. 

 Veranderingen zijn vaak een beetje spannend, omdat je van tevoren niet weet hoe het zal zijn. 

 Je kunt piekeren over wat misschien mis zal gaan, maar je kunt beter denken aan wat vast leuk 
wordt. 

 
 



 

Goede doelen 

Elk jaar doen we als school een aantal acties voor goede doelen. We willen dit voor de kinderen graag 

zo tastbaar mogelijk maken. Omzien naar elkaar en zorgen voor een ander zijn thema’s die we 

bespreken met kinderen. Ook proberen wij kinderen te laten beseffen en ervaren dat wij het “goed” 

hebben. Ook voor dit schooljaar hebben we weer een aantal acties op het oog.  

 

Jarenlang hebben we als school meegedaan met de Kinderpostzegelactie, op zich een mooi initiatief, 

maar omdat het geheel erg commercieel is geworden voelen we er ons als team steeds minder mee 

verbonden. Wij hebben dan ook besloten om dit schooljaar niet mee te doen met deze actie en ons 

samen met de kinderen te focussen op de goede doelen die we dit schooljaar wel gaan steunen.  
 
Projecten  
Dit schooljaar werken wij gedurende het jaar schoolbreed aan de volgende thema’s: 

 Water en kringloop  

 Wonen en werken 

 Leven en groei 

 Reizen en ontdekken 
 
Naast het opdoen van kennis is het ontwikkelen van de vaardigheden “onderzoeken en ontwerpen” 
een belangrijk doel. Net als afgelopen schooljaar bent u van harte welkom om bij de afsluiting van de 
projecten aanwezig te zijn. Projecten worden afgesloten in de klas of op het podium in de hal van de 
school. Kinderen laten u op eigen wijze zien wat ze geleerd, gemaakt en ontwikkeld hebben.  
Dit schooljaar zijn de bovenbouwgroepen aan de beurt om een afsluiting op het podium in de hal te 
verzorgen. De planning voor de afsluitingen is als volgt (zie ook de jaarkalender): 
 
Afsluiting Water en kringloop op dinsdag 16 oktober 2018 

 Groep 5 en groep 8 sluiten dit project af op het podium. Dit start om 13.00 uur en duurt tot 13.30 
uur. Voor deze twee groepen is er daarna geen afsluiting meer in de klas. 

 De tijdsplanning voor de afsluiting is de klassen is als volgt: 
o Groepen 1/2, 3, 3/4 en 4 van 13.55 tot 14.15 uur 
o Groepen 5/6, 6, 7 en 7/8 van 13.30 tot 13.55 uur 

 
Afsluiting Wonen en werken op vrijdag 8 maart 2019 

 Groep 6 en groep 7/8 sluiten dit project af op het podium. Dit start om 13.00 uur en duurt tot 
13.30 uur. Voor deze twee groepen is er daarna geen afsluiting meer in de klas. 

 De tijdsplanning voor de afsluiting is de klassen is als volgt: 
o Groepen 1/2, 3, 3/4 en 4 van 13.55 tot 14.15 uur 
o Groepen 5, 5/6, 7 en 8 van 13.30 tot 13.55 uur 

 
Afsluiting Leven en groei op donderdag 16 mei 2019 

 Er zijn geen groepen die het project op het podium afsluiten. 

 De tijdsplanning voor de afsluiting is de klassen is als volgt: 
o Groepen 1/2, 3, 3/4 en 4 van 13.55 tot 14.15 uur 
o Groepen 5, 5/6, 6, 7, 7/8 en 8 van 13.30 tot 13.55 uur 

 
 
 



 

Afsluiting Reizen en ontdekken op maandag 8 juli 

 Groep 5/6 en groep 7 sluiten dit project af op het podium. Dit start om 13.00 uur en duurt tot 
13.30 uur. Voor deze twee groepen is er daarna geen afsluiting meer in de klas. 

 De tijdsplanning voor de afsluiting is de klassen is als volgt: 
o Groepen 1/2, 3, 3/4 en 4 van 13.55 tot 14.15 uur 
o Groepen 5, 6, 7/8 en 8 van 13.30 tot 13.55 uur  

 
Voor uw kind(eren) is het fijn om te weten of u wel of niet komt kijken tijdens de afsluitingen. Er zijn 
anders kinderen die de hele afsluiting tevergeefs zitten te wachten op u. Wilt u dit voor de afsluitingen 
bespreken met uw kind?  
 
Misschien heeft u affiniteit met een van bovenstaande thema’s en ziet u mogelijkheden ons onderwijs 
te verrijken. Bijvoorbeeld door iets te laten zien of vertellen aansluitend bij het thema. Wij vernemen 
dit heel graag. U kunt daarvoor contact opnemen met juf Neeltje, Meester Ruud, Juf Carla of juf Joke. 
 
Lunchpauze 
Regelmatig krijgen wij de vraag of leerlingen wel voldoende 
gelegenheid wordt geboden om hun meegebrachte lunchpakket 
op te eten. Daarom een korte uitleg over de lunch. Tussen twaalf 
uur en half één pakken alle kinderen hun lunchpakket en 
drinken/schoolmelk. De leerkracht bidt met de kinderen en zet 
vervolgens het stoplicht op rood. Dit betekent stilte-tijd. Even 
genieten van de lunch en een moment om tot rust te komen. Na 
een kwartier zijn de meeste kinderen klaar met eten. Er volgt een 
lichte activiteit, zodat kinderen die net even een paar minuten langer nodig hebben deze tijd ook 
krijgen. Bij “lichte activiteiten” kunt u denken aan activiteiten als voorlezen of zelfstandig lezen. Na 
deze activiteit worden alle lunchspullen opgeruimd en start een nieuwe les. Zijn er bijzonderheden 
rondom uw kind en zijn of haar eetpatroon, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht.  

 

Open dag basisscholen Apeldoorn 10 oktober  

Een open dag is een mooie gelegenheid om op 

laagdrempelige wijze de sfeer te ervaren op een 

basisschool en in gesprek te gaan met directie, 

leerkrachten, leerlingen of ouders over het 

onderwijs, de cultuur en de dagelijkse gang van 

zaken. Ook voor peuters is een open dag een 

leuk moment om alvast een kijkje te nemen in 

de school.  

 

De Kring is op 10 oktober open voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool. Als ouder van De 

Kring bent u voor onze school één van de belangrijkste ambassadeurs. Dus weet u in uw omgeving 

ouders die op zoek zijn naar een basisschool, wilt u hen dan wijzen op deze dag? Tijdens deze ochtend 

zullen kinderen uit groep 7 weer een wervelende rondleiding verzorgen voor de bezoekers. Alvast 

bedankt.  

 

Verder is het goed om u te informeren over de mogelijkheden voor instromen op De Kring. Zoals u 

weet zijn er veel gezinnen die graag op De Kring willen komen. Dit is ontzettend mooi, maar dit 



 

betekent ook dat nieuwe leerlingen op tijd moeten worden ingeschreven. Dit geldt ook voor de 

broertjes en zusjes van de kinderen die al op De Kring zitten. Dus mocht u thuis nog kinderen hebben 

die tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2020 vier jaar worden dan horen we dit graag zo spoedig 

mogelijk, we gaan er vanuit dat de kinderen die nog voor 1 oktober 2019 vier jaar worden al zijn 

ingeschreven op school. 

 
Nieuws vanuit de Ouderraad 

Via deze Nieuws uit de Kring willen wij u informeren over een aantal 

zaken binnen de Ouderraad.  

 

Afscheid leden  

Tijdens de laatste vergadering van het afgelopen schooljaar hebben wij 

afscheid genomen van een tweetal OR-leden. Dit zijn Annemieke Schuijl 

en Hub Orbons. Wij willen Annemieke en Hub heel hartelijk bedanken 

voor hun inzet de afgelopen jaren! 

 

Nieuwe leden  

We zijn blij dat we een aantal mensen bereid hebben gevonden om lid te worden van de Ouderraad. 

Het gaat om de volgende kandidaten:  

 Remco Eiland, OR-lid. 

 Annefré Kers, OR-lid. 

  

Mocht u bezwaar hebben tegen de benoeming van deze OR-leden, dan kunt u dit (bij voorkeur) 

schriftelijk laten weten, binnen een termijn van 14 dagen, aan de Ouderraad via 

orkring@pcboapeldoorn.nl. Na afloop van deze termijn en bij geen bezwaar zullen de nieuwe OR-

leden per volgende vergadering benoemd worden. 

 

Samenstelling OR 2018-2019  

De samenstelling van de Ouderraad zal er het huidige schooljaar als volgt uitzien:  

Yvonne van Donselaar, voorzitter   Pim Pelstra, penningmeester   

Janneke Roskam, secretaris,    Henry Rooks, OR-lid      

Nicole Westendorp, OR-lid    Eugenie Knaap, OR-lid  

Cynthia Heeringa, OR-lid    Stéphanie Giljam, OR-lid  

Reik Heusinkveld, OR-lid    Elze Jongedijk, OR-lid  

Remco Eiland, OR-lid     Annefré Kers, OR-lid 

 

Met vriendelijke groet, De Ouderraad 

 

Verkeer rondom school 
Er zijn plekken rondom de school waar het vooral ’s ochtends tussen 8.15 en 8.35 uur druk is met 
auto’s. Om het veilig te houden voor al onze kinderen is het van belang dat we extra aandacht hebben 
voor de snelheid waarmee we door de buurt rijden en voor de manier waarop we onze auto’s 
parkeren.  
 
Hierbij graag speciale aandacht voor de straatjes rondom de school (bijvoorbeeld Kooikersdreef 500-
serie). Dit zijn smalle straatjes en er is maar beperkte parkeerruimte aan het eind van deze straten. Het 



 

komt regelmatig voor dat er auto’s voor de carports van bewoners worden gezet of dat er buiten de 
parkeervakken wordt geparkeerd. We willen u vragen deze straatjes te mijden en de parkeerplaatsen 
bij het winkelcentrum, Op Dreef en langs het veld te gebruiken. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

Gevonden voorwerpen 

De bak met gevonden voorwerpen zit alweer behoorlijk vol. Het wordt weer tijd om 

het geheel op te ruimen. Komende week zijn de spullen nog op school te vinden (in 

het kantoor van MAM’S, direct naast de hoofdingang). Alle spullen die er volgende 

week vrijdag nog liggen worden naar de kringloop gebracht.  

 

Schoolfotograaf 

Morgen en woensdag is de schoolfotograaf bij ons op school. Helaas kunnen we geen precieze 

planning geven welke groepen op welke dag op de foto gaan, want de ervaring leert ons dat de 

planning nog regelmatig gewijzigd wordt.  

 

Agenda 
Dinsdag     18-09-2018     Schoolfotograaf  
Woensdag    19-09-2018      Schoolfotograaf  
Maandag   01-10-2018     Informatieavond groep 8 VO locatie Edison  
Woensdag   03-10-2018     Start Kinderboekenweek  
Woensdag    10-10-2018     Open dag  
Dinsdag  16-10-2018  Afsluiting project Water en Kringloop 
Donderdag  18-10-2018  Groep 1 t/m 4 vrij 
Vrijdag      19-10-2018     Studiedag, alle leerlingen vrij 
 
Onjuistheden in de uitgedeelde kalender : 

 In de kalender staat dat de leerlingen op 27, 28 en 29 mei vrij zijn i.v.m. een studiedag. Dit klopt niet. Dit zijn voor alle kinderen gewoon 
lesdagen! Excuus voor het ongemak. 

 Halloween en St. Maarten staan vermeld op de schoolkalender, dit is slechts ter kennisgeving hier doen we als school niks mee.  
 
Verder zijn inmiddels ook de data voor het schoolreisje en de Kringlounge gepland: 

 Het schoolreisje voor groep 1 t/m 6 is op vrijdag 24 mei 2019. 

 De Kringlounge is op donderdag 27 juni 2019 van 17.00 uur tot 19.00 uur. 

 
Met vriendelijke groet namens het team van De Kring, 

 

Kees Kievit 
 

 


