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“Binnen de school zullen we rustig zijn, maar dat hoeft 

niet op het plein.” 
 

 
 

katholieke basisschool 

De Kring 

de plek om kind te zijn 

 

 

Kringgesprek – week 10, 2017 
 
 

Agenda (Maart) 
 
       
 Week 10   Week 11 
Ma  6    Ma 13   
Di  7 Astrea jarig  Di 14   
Wo  8   Wo 15  Mirella jarig 
Do  9  Ov-vergadering   Do 16  Tineke jarig 
Vr 10 Weeksluiting Pandaberen  Vr 17  Weeksluiting Kwakende kikkers 
Za 11   Za 18   
Zo  12   Zo  19   

 
 Week  12   Week 13 
Ma  20   Ma 27   
Di 21   Di 28   
Wo 22   Wo 29   
Do 23    Do 30    
Vr 24 Weeksluiting Kwakende kikkers  Vr 31  Weeksluiting Noeste Neushoorns 
Za 25   Za  1  april  
Zo 26   Zo   2    

 
Personeel 
Waarschijnlijk heeft u juf Akkelien al weer op school gezien. Zij gaat binnenkort weer starten en 
natuurlijk wensen wij haar weer een hele fijne tijd toe op de Kring.  
 

 
Regel van de maand 
In de maand Maart zal de volgende schoolregel nogmaals centraal staan: 
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Onderwijs 
 
 

 
 
Welkom 
Onze jongste leerlingen verwelkomen de nieuwe klasgenootjes: Xian-Ivy Josefa, Denzel Liepertz en 
Max van den Berg 
Wij wensen jullie allemaal een gezellige en leerzame tijd toe op De Kring.  
 
Inschrijven broertjes/zusjes 
Heeft u naast uw kind dat al op De Kring zit, thuis nog jongere broertjes/zusjes die u in te toekomst ook 
graag op De Kring geplaatst wil zien, dan willen we u verzoeken uw zoon/dochter nu alvast aan te 
melden en niet te wachten totdat hij/zij bijna 4 jaar is. Voor volgend schooljaar (2017/2018) hebben 
we op dit moment alweer een wachtlijst voor nieuwe kleuters. We houden altijd een paar plekjes 
gereserveerd voor eventuele broertjes/zusjes van onze huidige leerlingen, maar we willen niet het 
risico lopen dat dit er te weinig zijn. Dus heeft u nog geen inschrijfformulier gehaald voor uw jongste 
kind(eren), dan kunt u dit alsnog doen bij de directie of via de leerkracht van uw kind.  
 
Klassenbezoeken 
U zult weer regelmatig leden van de directie of de intern begeleider in de klassen tegenkomen, die 
daar aan het observeren zijn. Deze klassenbezoeken maken deel uit van de reguliere cyclus van 
bezoeken en gesprekken. Tijdens de bezoeken wordt gekeken naar vakinhoudelijke en didactische 
aspecten, naar het pedagogisch klimaat in de klas, naar de inrichting van de leeromgeving, enz. 
Alle bevindingen worden met de betreffende leerkracht nabesproken. De gesprekkencyclus maakt 
onderdeel uit van het kwaliteitsbeleid op school. 
 
Studiedag van afgelopen week 
Uit onderzoeken blijkt dat het belangrijk is om kinderen echt serieus te nemen en ze daarom bij hun 
eigen onderwijsproces te betrekken. Dit heeft ons doen beslissen om meer (leer)gesprekken met 
kinderen te voeren. Wij hebben tijdens de studiedag van afgelopen maandag besproken, hoe we 
dat kunnen doen en wat we dan doen. 

Als leerkracht heb je de hele dag door gesprekken met leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 80 procent van deze 

gesprekken over de leerstof gaat. In 20 procent van de gesprekken staat de mening en beleving van de leerling zelf centraal. 

( JSW 10 juni 2013: Praktijk, gesprekken met kinderen) 
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Andere zaken 
 

 
  

 
Fijn weekend allemaal! 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Team KBS De Kring 

Recent gescheiden ouders en kinderen (8-16 jaar) gezocht voor onderzoek 

Gezinsrelaties na Scheiding

Doel van het onderzoek 
In Nederland maken jaarlijks ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen een scheiding van hun ouders 
mee. Met dit onderzoek willen we beter leren begrijpen hoe ouders en kind(eren) met elkaar 

omgaan na een scheiding en wat dit betekent voor de ontwikkeling van kinderen. Deze informatie 

kan bijdragen aan een betere ondersteuning voor gezinnen die te maken krijgen met een scheiding. 

Doelgroep 
We zijn daarom op zoek naar gezinnen waarvan ouders 1,5 jaar of korter geleden uit elkaar zijn 
gaan wonen of binnenkort uit elkaar gaan. Eén of meer kinderen zijn tussen de 8 1  jaar. rvari  

et eer er o er oek leert o s at ki ere  het le k o  el s ij  vi e  o  ee te oe  aa  it 
soort o er oek  et lie st ie  e ei e o ers  aar eel a e is ook o elijk als  o er ee 

il oe  ls ei e o ers ee oe  a  hoeve  ij iets sa e  te oe  er or e  a arte 
a s rake  e aakt  ok hoeve  o ers e  ki ere  iet aar e U iversiteit Utrecht te ko e  

Onderzoeksopzet 
Om verandering te kunnen onderzoeken zijn er 3 metingen: kort nadat ouders apart wonen, één 

jaar later en nog één jaar later. Voor elke meting krijgen kinderen € ,- en aan het eind worden 3 
geldbedragen (€50,- €100,- en €150,-) verloot. Tijdens het onderzoek vullen ouder s  en kind(eren) 
afzonderlijk een vragenlijst in. Ook filmen we ouder en kind tijdens een gezamenlijk taakje in 

gespreksvorm. Tot slot houden kinderen elk halfjaar, 2 weken een paar vragen bij in onze App. 

Helpt u ons mee… 
meer zi t te krijgen op oe gezinnen zi  aanpassen na een s eiding, zodat we kinderen n 

ouders eter kunnen elpen tijdens deze vaak lastige periode  f kent u iemand anders in deze 
situatie die mogelijk mee zou willen doen  Kijk op onze website e i srelaties a schei i l 
voor meer informatie, onze contactgegevens en een o li e aa el or lier  U kunt ook direct 
mailen naar gezinsrelaties-na-scheiding@uu.nl  

***Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Alle onderzoeksgegevens 
blijven volstrekt vertrouwelijk en worden anoniem verwerkt.*** 


