
Kringloop 1 

Augustus 2018

Welkom 
We hopen iedereen weer gezond en uitgerust te mogen begroeten aanstaande 
maandag! 
Wij hebben er in ieder geval veel zin in. 
We mogen ook een nieuwe collega verwelkomen; juf Rosemarijn komt in unit 5 en 6 
werken (als aanvulling op de formatie) en ze gaat op dinsdag de gymlessen voor een aantal groepen 
verzorgen. Welkom Rosemarijn! 
Anja zal nog niet starten, haar vervanging blijft nog even lopen zoals we dat al eerder aan u bericht 
hebben. 

Lokalen 
De kinderen weten, door het stoeltje passen voor de vakantie, in welk lokaal ze moeten 
zijn. Fijn als iedereen de deur neemt die het dichtst bij dat lokaal in de buurt zit, 
om heel veel drukte in de gangen te  
voorkomen. 

Kennismaking  
We vinden het fijn om aan het begin van het jaar weer met elkaar kennis te maken. We zien elkaar 
dan ook graag in school de eerste twee weken (kom even binnen om elkaar de hand te schudden) 
en we spreken iedereen graag tijdens de oudervertelgesprekken in schoolweek 2 en 3. 
We zijn van mening dat de informatie avonden, met ook als doel "kennismaking" daarmee wat 
overbodig zijn geworden. De informatie dient u uiteraard wel te krijgen en dat wordt dit jaar dan 
ook netjes voor iedere unit op een rijtje gezet en eind schoolweek 2 / begin schoolweek 3 aan een 
ieder verstuurd.  

MSI 
Wilt u controleren of alle gegevens in MSI 
nog kloppen? Dan kunnen wij u altijd 
bereiken.



Sfeerweken 
We werken de eerste twee weken altijd heel gericht in de groepen en units aan de sfeer. 
Dit noemen we dan ook de "sfeerweken". Maar uiteraard houden we hier op de Kring ook de rest 
van het jaar veel aandacht voor. 

Gym en zwemles 
We starten vanaf a.s. dinsdag met de gymlessen. 
Kinderen van groep 3 t/m 8 die wekelijks op maandag gym hebben krijgen les van juf Rina, 
kinderen die wekelijks op dinsdag les hebben krijgen les van juf Rosemarijn. Op woensdag geeft 
meester John gym. 
De kleuters krijgen hun gym- en spellessen van de eigen leerkracht. 

De zwemlessen gaan ook beginnen. De groepen 3 t/m 6 gaan met de bus, de groepen 7 en 8 
gaan op de fiets. In het rooster staan de data en tijden waarop de kinderen vertrekken. In 
principe zwemmen op woensdag en vrijdag, vertrekken om 8.15 uur. Een paar lessen zijn op 
andere dagen en/of andere tijdstippen gepland. Die groepen zijn geel gearceerd. 
Wie te laat is, mag zich melden bij de leerkracht van de andere groep (bijv: 5b gaat 
zwemmen, te laat is melden bij de juf van 5a). 
Voor hetgeen de kinderen mee moeten nemen, verwijzen we u naar de nieuwsbrief vanuit het 
zwembad. Bijna alle ouders zijn hier al voor ingeschreven (anders via de Eendracht te regelen). 

Bibliotheek 
We hopen dat er deze zomer een hoop mooie boeken zijn gelezen. De geleende boeken  
mogen ingeleverd worden en vanaf de start van het schooljaar mag iedereen weer  
gewoon 2 boeken per keer lenen. 

Ziekmeldingen en verlof 
Fijn als u bij ziekte uw kind via MSI even afmeldt. Onze conciërges zullen elke dag even checken 
of iedereen er is die niet afgemeld is. Zij bellen bij twijfel altijd even naar huis. Heel soms komt uw 
melding via MSI bij ons veel later binnen dan dat u de melding gedaan heeft. Dan kan het dus zijn 
dat u gebeld wordt, terwijl u netjes heeft afgemeld.. Maar liever dubbel checken, dan dat we niet 
weten waar een kind is.  

Verlofaanvragen moeten altijd via het verlofformulier. Dit is op onze site te vinden onder kopje 
"ouderportaal" "verlofregeling". U vindt daar ook de richtlijnen voor verlof. 
De formulieren kunt u bij de leerkracht indienen (uiterlijk 3 weken voor de aangevraagde 
verlofdatum). 

HVO 
Vanaf volgende week starten de lessen HVO voor de units 6 t/m 8. 

Stagiaires 
We verwelkomen komende week 3 nieuwe stagiaires vanuit Zadkine. Zij doen de opleiding tot 
onderwijsassistent en komen stage lopen in groep 3a en 4a en 4b.



MAANDAG        lessen  gegeven door vakleerkracht Rina v.d. Veld

08.45 – 09.30 uur groep 5b

09.30 – 10.15 uur groep 5a

10.15 – 11.00 uur groep 3a

11.00 – 11.45 uur groep 4a

13.15 – 14.30 uur (blok) groep 7b

14.30 – 15.15 uur groep 7a

DINSDAG           lessen gegeven door Rosemarijn Assenberg

08.45 – 09.30 uur groep 5b

09.30 – 10.15 uur groep 5a

10.15 – 11.00 uur groep 3b

11.00 – 11.45 uur groep 4b

13.30 – 14.15 uur groep 6a

14.15 – 15.00 uur groep 6b

WOENSDAG   lessen gegeven door John Sneek

08.30 – 10.00 uur (blok) groep 8b

10.00 – 11.15 uur (blok) groep 8a

11.15 –  12.00 uur groep 6a

DONDERDAG

08.50 – 09.35 uur groep 3a

09.35 – 10.20 uur groep 3b

10.20– 11.05 uur groep 6b

11.05 – 11.50 uur groep 7a

13.30 – 14.15 uur groep 4b

14.15 – 15.00 uur groep 4a

Gymrooster



Vrijdag 08:15 
vertrek Woensdag 08:15 

vertrek

week week

36 7-9-2018 3a bus 37 di 4-9-2018 3b 13.15 bus

38 21-9-2018 4a bus 39 26-9-2018 4b Bus

40 5-10-2018 5a bus 41 10-10-2018 5b Bus

42 ma 8-10-2018 6a 10.30 bus 45 7-11-2018 6b Bus

44 2-11-2018 7a fiets 47 21-11-2018 7b fiets

46 16-11-2018 8a fiets 49 di 4-12-2018 8b 13.15 fiets

48 30-11-2018 3a bus 51 di 18-12-2018 3b 13.15 bus

50 14-12-2018 4a bus 3 16-1-2019 4b bus

2 11-1-2019 5a bus 5 30-1-2019 5b bus

4 25-1-2019 6a bus 7 13-2-2019 6b bus

6 8-2-2019 7a fiets 11 13-3-2019 7b fiets

8 do 21-2-2019 8a fiets 13 27-3-2019 8b fiets

10 8-3-2019 3a bus 15 10-4-2019 3b bus

12 22-3-2019 4a bus 19 8-5-2019 4b bus

14 5-4-2019 5a bus 21 22-5-2019 5b bus

16 ma 3-6-2019 6a 13.15 bus 23 5-6-2019 6b bus

20 17-5-2019 7a fiets 25 19-6-2019 7b fiets

22 do 16-5-2019 8a fiets 27 3-7-2019 8b fiets

24 14-6-2019 3a bus

26 28-6-2019 4a

Zwemrooster



Studiedagen en vakanties 
maandag 27 aug start school 
dinsdag 11 sept studiedag 
woensdag 12 september (mogelijke) stakingsdag 
vrijdag 19 okt studiedag  
20 okt - 28 okt herfstvakantie 
donderdagmiddag 20 dec vrij ivm kerstviering die avond 
22 dec - 6 jan kerstvakantie 
maandag 7 jan studiedag 
vrijdag 22 feb studiedag 
23 feb - 3 mrt krokusvakantie 
12 april - Koningsspelen (continurooster) 
19 apr - 22 apr paasvakantie 
23 apr - 5 mei meivakantie 
maandag 6 mei studiedag 
27, 28, 29 mei studiedagen 
30 mei - 2 juni hemelvaart 
maandag 10 jun Pinksteren 
vanaf do 18 jul 12.00 uur start zomervakantie. 

Op woensdag 5 december en evt donderdag 6 december kan het zijn dat we schooltijden 

aanpassen. Meer informatie volgt hier nog over.


