
 

 

NIEUWS UIT DE KRING 3              

Apeldoorn, 18 oktober 2018 

 

Dit is de derde 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. 

 

Mededelingen vanuit het team 

Zoals al eerder is gecommuniceerd gaat directeur Kees Kievit De Kring verlaten. Achter de schermen 

zijn wij druk bezig met het zoeken naar een geschikte opvolger. Dit gaat in goed overleg met de 

medezeggenschapsraad, leerkrachten van De Kring en het bestuur van PCBO. Vandaag is de vacature 

gepubliceerd. In november vinden de sollicitatiegesprekken plaats. Wij houden u op de hoogte van het 

verloop van de procedure. 

 

Benieuwd naar de vacature? Deze staat o.a. op de site van PCBO. Klik hier om de vacature te bekijken 

en eventueel te delen. Bedankt alvast. 

 

Verhalen uit de Kring 

Voor de levensbeschouwelijke vorming van uw kinderen 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. Afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema “Pakken”. 

 

Kijk, zeggen mijn vingers, 

mijn grijpgrage vingers. 

Dat wil ik hebben, 

dat wordt van mij. 

  

Ze verlangen zo, ze kriebelen, 

ze kruipen ernaartoe. 

Een, twee… hebbes! 

Nu is het van mij, zegt mijn hand heel blij. 

 

Van de spiegel op de badkamer tot de afstandsbediening, 

vingerafdrukken vind je overal op terug. Jonge kinderen vinden het 

ook nog moeilijk om ergens van af te blijven. Geen echt probleem 

totdat iemand het gevoel krijgt dat iets van hem wordt afgepakt.  

  

De Bijbelverhalen in dit thema gaan over koning Achab. Hij wil de wijngaard van buurman Nabot graag 

bij zijn tuin voegen. Nabot zegt dat dit niet kan, zelfs niet voor heel veel geld. De eeuwenoude 

wijngaard is van de familie, die kan hij niet zomaar verkopen. Nabot bezit de wijngaard niet, hij beheert 

die zo goed als hij kan. De koningin laat Nabot vals beschuldigen en ruimt hem zo uit de weg. Nu is de 

wijngaard van de koning.  

https://pcboapeldoorn.nl/werken-bij-pcbo/vacature-directeur-pcbo-de-kring/


 

 

 

 

Het Hebreeuwse woord voor hand is jat. En jatten is precies wat Achab hier doet: afpakken. Met 

behulp van dit Bijbelverhaal, andere verhalen uit de belevingswereld van de kinderen, opdrachten en 

spelletjes, leren de kinderen vragen stellen bij de manier waarop wij met dingen omgaan. Waarom 

vinden we het zo belangrijk om spullen in bezit te hebben? Wanneer wordt pakken stelen? Kun je wel 

alles als bezit zien? Is land, lucht en water geen gemeenschappelijk bezit? Of misschien wel: niemands 

privébezit? En hoe zinvol is het om alles zelf te hebben, terwijl je zoveel spullen ook met anderen zou 

kunnen delen? Genoeg om over na te denken. 

 

Afsluiting Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek is weer afgelopen. In de klassen hebben we aandacht 

besteed aan het thema vriendschap. De vriendschapsboog hangt vol met 

tekeningen, gedichtjes en wensen voor de toekomst. In de onderbouw is er 

door pappa’s, mamma’s, opa’s en oma’s voorgelezen aan de kinderen. In de 

bovenbouw zijn er voorleeswedstrijden gehouden. We kijken terug op een 

geslaagde Kinderboekenweek! En we blijven doorgaan met het stimuleren van 

lezen o.a. middels onze mooie bibliotheek, waarin het aanbod steeds opnieuw 

wordt aangepast aan de laatste wensen van de kinderen. Zo zijn er van de 

week weer hele mooie nieuwe titels aangeschaft. 

 

Op 31 oktober gaan groep 3 en 3/4 naar de bibliotheek met 

de klas, groep 4 gaat op 7 november. Tijdens het bezoek 

aan de CODA-bibliotheek krijgen de kinderen spelenderwijs 

uitleg over de bibliotheek en gaan ze met letters, verhalen 

en boeken aan de slag. Wist u dat kinderen in Apeldoorn gratis lid kunnen zijn van de bibliotheek? 

Vindt u het fijn dat wij uw kind tijdens het bibliotheekbezoek direct inschrijven? Dan ontvangen we 

graag een ingevuld formulier (zie bijlage) voordat we naar de bibliotheek gaan. U kunt het formulier 

inleveren bij de leerkracht van uw kind.  
 



 

WIST U DAT..? 

 …als een kind 15 minuten per dag leest, het 1.000.000 woorden per jaar leest.  

 ...een vierjarige die niet voorgelezen wordt gemiddeld zo’n 1.500 woorden kent. 
Een vierjarige die wel voorgelezen wordt, kent er al gauw 3.500! 

 …het regelmatig bezoeken van de bibliotheek een liefde voor lezen bij kinderen 
kan stimuleren 

 ...kinderen de meeste nieuwe woorden buiten het klaslokaal leren. 

 ...je ook thuis via de website van de bieb boeken en films kunt reserveren. En dat 
je een berichtje krijgt wanneer ze in de bibliotheek voor je klaar staan. 

 …het lidmaatschap voor de bibliotheek gratis is voor kinderen.  

 …een kind tot een jaar of acht gemiddeld 800 nieuwe woorden per jaar leert. 

 ...een gemiddelde 12-jarige 17.000 woorden kent. Een volwassene kent er tussen 
de 50.000 en 70.000 

 ...kinderen die meer lezen, betere resultaten op school behalen. En kinderen die 
regelmatig worden voorgelezen over het algemeen beter presteren op school. 

 ...kinderen die regelmatig een paar bladzijden lezen, zich beter kunnen 
concentreren op school. 

 
 
INTERACTIEF VOORLEZEN BEVORDERT DE TAALONTWIKKELING 

 Interactief voorlezen wil zeggen dat het voorlezen van het (prenten)boek wordt onderbroken door 
open vragen en gesprekjes. 

 Lees het boek eerst zelf een keer door, zodat je weet wat je kunt verwachten. 

 Maak je kind vooraf nieuwsgierig naar het boek: Wat zie je op de voorkant? Waar zou het over 
gaan? 

 Speel met je stem en gebruik gebaren die de tekst ondersteunen (maar overdrijf niet). 

 Laat je kind tussendoor reageren op het verhaal en stel vragen. Praat samen over het verhaal en 
de plaatjes. 

 Laat je kind op spannende momenten voorspellen hoe het verhaal verder zou kunnen gaan. 

 Moeilijke en nieuwe woorden kun je uitleggen tijdens het voorlezen. 

 Praat samen na over het verhaal en blader nog eens terug. 

 Lees het boek op een ander moment nog eens voor. Uw kind leert steeds weer wat nieuws. 

 Zorg wel dat de interactie niet de boventoon gaat voeren, zodat het verhaal helemaal naar de 
achtergrond verdwijnt! 
 

We hopen dat u uw voordeel ermee doet en wensen u thuis veel voorleesplezier!   

 

Ouderbijdrage PCBO De Kring 

Denkt u aan het inleveren van de brief voor vrijwillige ouderbijdrage? In week 38 is de brief voor de 

vrijwillige ouderbijdrage meegegeven aan uw kind. Van deze ouderbijdrage worden verschillende 

activiteiten waaraan de kinderen op school deelnemen betaald. De zogenoemde “Kersen op de taart”. 

 



 

U kunt hierbij denken aan:   

 Sinterklaasfeest  

 Kerstfeest  

 Paasontbijt  

 Koningsdag  

 De avondvierdaagse  

 Het bezoek aan het hertenkamp  

 Het volgen van de EHBO-cursus in groep 8 

 De ASK-voorstelling  

 En nog veel meer…   

Al deze activiteiten kunnen alleen met uw bijdrage gerealiseerd worden, daarom graag uw aandacht 
hiervoor. Mocht u om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om een financiële bijdrage te leveren, 
dan kunt u dit kenbaar maken bij Kees Kievit of via Digiduif aan de Stichting ouderfonds. Dit voorkomt 
een hoop extra administratie en voor de school is duidelijk waar we wel of niet op kunnen rekenen. 
Ook is er dan gelegenheid om samen te zoeken naar andere mogelijkheden. Graag wijzen wij u op de 
mogelijkheden van Stichting Leergeld, ziet u hiervoor de website: http://www.leergeld.nl 

Aandachtspunt: Bij de automatische incasso is i.v.m. de wet op de privacy het belangrijk dat er per 
kind een formulier wordt ingevuld. Alvast bedankt voor uw bijdrage.  

 

Ouderhulp 

Wat is het mooi om te lezen en te zien dat al veel ouders de ouder-hulp-

brief hebben ingeleverd op school. We zijn inmiddels begonnen met het 

inventariseren van de hulp bij de verschillende activiteiten, u krijgt na de 

vakantie een reactie op uw opgave. Mocht u de brief nog niet hebben 

ingeleverd dan vragen we u dit alsnog te doen. Alvast bedankt! 

 

Voor de bezetting van de pleinwacht op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag van 11.00 uur tot 11.30 uur zien we (ook na een herhaalde oproep) 

dat de laatste gaten nog gevuld moeten worden. Helaas, komen we op de 

onderstaande dagen nog handen te kort. Omdat we kwaliteit en veiligheid erg belangrijk vinden, willen 

we de pleinwacht niet met minder mensen uitvoeren. Daarom in deze nieuwsbrief de laatste oproep 

voor hulp bij de pleinwacht voor de komende periode. We hebben nog mensen nodig op: 

Donderdag 1 november  Maandag 10 december 

Maandag 12 november  Maandag 17 december 

Dinsdag 20 november  Dinsdag 18 december 

Vrijdag 30 november 

 

Mocht blijken dat na deze oproep de gaten niet gedicht zijn dan zijn we genoodzaakt om ouders te 

gaan inplannen. Dit betekent dat ouders die nog geen pleinwacht gelopen hebben of niet ingepland 

staan één of twee keer per jaar ingepland worden. Uiteraard ontvangt u deze planning ruim van te 

voren zodat u hier dan rekening mee kunt houden.  

 

http://www.leergeld.nl/


 

Projecten  
Het project “water en kringloop” is dinsdag 
afgesloten. Wij hopen dat u een goed beeld heeft 
gekregen van hetgeen uw kind tijdens het project 
aan nieuwe inzichten heeft opgedaan. Het 
volgende project waar we in januari aan gaan 
werken is “Wonen en werken”. De 
decembermaand werken we in de onderbouw aan 
onderwerpen in relatie tot het Sinterklaas- en 
Kerstfeest. In de bovenbouw gaan we o.a. aan de 
slag met mediawijsheid.   

 
Op 8 maart vindt de afsluiting van “Wonen en werken” plaats in alle groepen. Groep 6 van juf Diddy en 
juf Neeltje en groep 7/8 van juf Chantal sluiten dit project af op het podium. Voor de tijdsplanning zie 
de voorgaande nieuwsbrief.  
 
Misschien heeft u affiniteit met het thema “Wonen en werken” 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. Mocht u zich nog niet hebben opgegeven via de ouderhulpbrief dan kunt daarvoor 
contact opnemen met juf Neeltje, Meester Ruud, Juf Carla of juf Joke. 
 
 
 
Inloopspreekuur 

Op woensdag 31 oktober van 11.30 uur tot 13.00 uur is Nicole de Leer bij ons op school. Nicole is de 

schoolverpleegkundige en werkt voor het CJG. Heeft u vragen over de opvoeding en/of gezondheid 

van uw kind(eren) dan kunt u bij haar terecht. U hoeft voor het inloopspreekuur geen afspraak te 

maken en ze zit in de IB-ruimte (binnenkomen via de hoofdingang en dan links).   

  
We hebben ervaren dat het fijn is dat Nicole kan helpen bij kleine en grote vragen. Via het 
inloopspreekuur wil Nicole zo laagdrempelig mogelijk werken. We hopen dat u gebruik maakt van deze 
mooie mogelijkheid. 
 
Parro en ouderportaal Parnassys 
Na de herfstvakantie gaan we als school over op het nieuwe 
communicatieplatform Parro. Na de vakantie ontvangt u vanuit school 
een brief met informatie over het overstappen. Daarnaast zullen we een 
aantal koffieochtenden plannen in de maand november zodat we u 
kunnen helpen indien dit nodig is. Afgelopen weken is het hele team van 
de Kring geschoold in het gebruik van Parro, wij zijn enthousiast over het 
nieuwe systeem. Totdat iedereen is overgestapt blijven we DigiDUIF nog 
gebruiken.  
 
U bent al bekend met het ouderportaal van Parnassys de afgelopen maand hebben nog veel ouders via 
school het account geactiveerd. U kon uw adresgegevens, telefoonnummers en de CITO-toets-
uitslagen van uw kinderen al inzien. In de week na de herfstvakantie zetten we ook de resultaten van 
de methodetoetsen open. Op deze manier kunt deze resultaten inzien wanneer u wilt. Voordat we het 



 

geheel open zetten ontvangt een vanuit school een brief met uitleg en “spelregels”. Zo denken we u 
nog beter te informeren over een deel van de ontwikkeling van uw kind(eren).  
 

All souls all mates 
Waar andere jaren meer dan 10.000 kaarsjes werden aangestoken 
als teken van verbondenheid, kiest De Drie Ranken dit jaar voor 
een eenvoudige uitvoering van haar kaarsenactie. “Zoveel 
vrijwilligers zijn  op dit moment actief rond de verbouw van de 
kerk, dat we even pas op de plaats moeten maken”, aldus Ad 
Wijlhuizen, één van de pastores. Om toch op 2 november, de 
avond van Allerzielen,  gelegenheid te geven voor het aansteken 
van een kaarsje, zal er een kraam in winkelcentrum de Eglantier zijn 
waar ieder voor een kaarsje en een vlammetje terecht kan. De 
precieze plaats is nog niet aangewezen, maar van 19.00 tot 21.00 
uur zal de kraam geopend zijn. 

 

Website van De Kring 

Wilt u een nieuwsbrief nog eens teruglezen of bent u benieuwd naar de beleidsplannen, het SOP, 

jaarverslagen, enz. dan verwijzen we u graag naar de site van De Kring. Hier vindt u al deze 

schooldocumenten. Mocht u iets missen of willen weten dan horen we het graag.  

 

Nieuwsbrief gemist? Klik hier. 

Jaarplan voor 2018-2019 lezen? Klik hier. 

Benieuwd naar andere downloads? Klik hier. 

 

Vandaag waren de kinderen vrij. Het hele team was op school voor een studiedag. We hebben we ons 

gebogen over de visie op onderwijs en welke rol ICT hierin gaat spelen. Een eerste aanzet voor een 

voor een nieuw schoolplan voor de periode van 2019-2023 is gemaakt. ’s Middags hebben we ons 

onder leiding van een taalexpert van De IJsselgroep verdiept in de methodiek rondom begrijpend 

luisteren en lezen. Al met al een leerzame en inspirerende dag. 

 

Welkom 
Wij heten de onderstaande leerlingen welkom op De Kring: 

 Jayden 

 Wes 

 Jayley 

 

Voor jullie start een nieuwe periode in jullie leven, de basisschooltijd. Geniet, 

speel, leer en leef. Wij wensen jullie een mooie tijd toe op De Kring. 

 

Agenda 
Donderdag 18-10-2018   Groep 1 t/m 4 vrij 
Vrijdag`  19-10-2018   Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij 
Maandag 22-10-2018 t/m 
Vrijdag  26-10-2018  Herfstvakantie 
Woensdag 31-10-2018  Inloopspreekuur Nicole de Leer CJG, van 11.30 tot 13.00 uur 

https://kring.pcboapeldoorn.nl/downloads/nieuwsitems/nieuwsbrieven/
https://kring.pcboapeldoorn.nl/downloads/nieuwsitems/jaardoelstellingen/
https://kring.pcboapeldoorn.nl/downloads/


 

Vrijdag  02-11-2018  All souls all mates op de Eglantier, van 19.00 tot 21.00 uur 
Maandag 26-11-2018 t/m 
Donderdag 29-11-2018  Gespreksweek 
 
Met vriendelijke groet namens het team van De Kring, 

 

Kees Kievit 

 
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. 

 
 

 


