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katholieke basisschool 

De Kring 

de plek om kind te zijn 

 

 

Kringgesprek – week 6, 2017 
 
 

Agenda 
 
       
 Week 6   Week 7 
Ma  6 feb Gonda vrij: Lisanne vervangt  Ma 13 feb Hester Bapo; Lisanne vervangt 
Di  7 feb Akkelien jarig 

Vivian scholing 
 Di 14 feb  

Wo  8 feb   Wo 15 feb   
Do  9 feb   Do 16 feb  
Vr 10 feb Weeksluiting2: Slingerapen 

(13.20u) 
 Vr 17 feb Carnaval 

Za 11 feb   Za 18 feb  
Zo  12 feb   Zo  19 feb  

 
 Week  8   Week 9 
Ma  20 feb Voorjaarsvakantie  Ma 27 feb Studiedag 
Di 21 feb Voorjaarsvakantie- Yvette jarig  Di 28 feb  
Wo 22 feb  Voorjaarsvakantie  Wo  1 maa  
Do 23 feb Voorjaarsvakantie   Do  2 maa  
Vr 24 feb Voorjaarsvakantie  Vr  3 maa Weeksluiting1: Pandaberen (13.20u) 
Za 25 feb   Za  4 maa  
Zo 26 feb   Zo   5 maa  

 
            De spreuk van de week; “If you can dream it, you can do it”  
 

Personeel 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Het was een fijne eerste week op de Kring. Het is een prettige school, dat heb ik 
nu al kunnen constateren. De komende weken staan in het teken van 
kennismaken en informatie verzamelen over de school. Tevens om de gemaakte 
plannen verder uit te werken. Ook gaan wij op zoek naar een geschikte 
directeur.  
Met enkele ouders heb ik al kort in de ochtend gesproken. Goed om u te leren 
kennen.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
Joost de Bruin RDO MEL 
Interim-directeur SKO   
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“Binnen de school zullen we rustig zijn, maar dat hoeft 

niet op het plein.” 
 

                  Van harte gefeliciteerd!! 

 
Onlangs kregen wij het bericht van juf Ilona (groep 3 pientere Pinguïns en groep 4 Noeste 
Neushoorns) dat zij zwanger is! Wij wensen haar natuurlijk een hele fijne tijd toe de komende 
maanden. U krijgt zo spoedig mogelijk informatie over wie de vervanging van beide groepen op zich 
gaat nemen. 
 
                                                   Onderwijs 

 
Regel van de maand 
In de maand februari zal de volgende schoolregel centraal staan: 
 

 
Lessen op tijd beginnen. 
Op de grote Kring merken we dat kinderen en ouders die wat aan de late kant zijn het rustig aan 
doen met de klas ingaan. Doordat er nog wachtende ouders van de peuterspeelzaal voor de 
lokalen van de groepen 4 staan te wachten, wekt dit de suggestie dat er nog voldoende tijd is om 
naar gemaakt werk te kijken of een praatje te maken. 
Het is echter zo dat als de bel gaat, dit het teken is dat het tijd is om afscheid te nemen en de klas uit 
te gaan. Alleen als iedereen op het teken van de bel de klas verlaat, kunnen de lessen op tijd 
starten. 
Dit laatste geldt natuurlijk voor alle groepen, zo ook op de kleine Kring. We vinden het dan ook 
prettig dat u bij het brengen en afscheid nemen de tijd in de gaten houdt en ons helpt de kostbare 
lestijd te bewaken. 
 
Alvast dank voor uw medewerking 
Mede namens de directie 
Team De Kring 
  
 
Activiteiten 
 
 
Carnaval 
Op vrijdag 17 februari gaan alle remmen los! Dan vieren wij carnaval op school. Het 
carnavalsprogramma begint voor groep 3 t/m 8 in de middag, maar de kinderen 
mogen deze dag gelijk ‘s ochtends verkleed komen. Er zijn een aantal ouders 
beschikbaar om kinderen in de ochtend te schminken die daar thuis niet aan toe 
gekomen zijn. Voor de kinderen die de drukte van het hossen in de middenruimte 
niet aankunnen, is er een mogelijkheid om zich even terug te trekken in een lokaal. 
Zie hieronder voor het programma: 
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Datum/tijd Activiteit 
Groep 1/2  
10.30 – 11.00 Hossen in de middenruimte 
14.00 – 14.15 Drinken + iets lekkers in de klas 
 Rest van de dag: eigen 

programma 
Groep 3/4  
13.15 – 13.30 Verzamelen in de klas 
13.30 – 14.00 Hossen in de middenruimte 
14.00 – 14.15 Drinken + iets lekkers in de klas 
14.15 – 14.50 Eigen programma in de klas  
Groep 5/6  
13.10 – 13.45 Eigen programma in de klas 
13.45 – 14.00 Drinken + iets lekkers in de klas 
14.00 – 14.15 Lopen naar de hoofdlocatie 
14.15 – 14.50 Hossen in de middenruimte 
Groep 7/8  
13.15 – 14.00 Eigen programma in de klas 
14.00 – 14.15 Drinken + iets lekkers in de klas 
14.15 – 14.50 Hossen in de middenruimte 
Hele school  
14.50 – 15.00 Klaarmaken om naar buiten te 

gaan + klaarstaan in het juiste vak 
15.00 – 15.15 Afsluiting op het schoolplein (act 

door het team) 
Let op! Kinderen mogen na de act 
direct mee naar huis. 

 
  

 
  
Andere zaken 
 
 
Welkom 
De Olijke Olifanten zijn verblijd met een nieuw klasgenootje: Favour Odunlami.  
Wij wensen haar een gezellige en leerzame tijd toe op De Kring.  
 
 
 
 
 
 
 
Fijn weekend allemaal! 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Team KBS De Kring 


