
 

  

EVEN VOORSTELLEN 

Beste ouders, verzorgers, 

Mijn naam is Rosemarijn Assenberg, ik ben 34 jaar en woon in 
Hellevoetsluis met mijn vriend en onze twee dochtertjes. 
Ik heb in 2006 de Pabo afgerond en heb daarna een dikke 10 jaar in 
Maassluis voor de klas gestaan. 
Dit jaar ben ik op De Kring werkzaam om ondersteuning te bieden aan 
de units 5 & 6. Op dinsdag verzorg ook de gymlessen voor de groepen 
die die dag gym hebben. 
Ik ben heel blij dat ik op De Kring aan de slag kan en ik heb erg veel zin 
in dit schooljaar!  

Vriendelijke groet, 
Rosemarijn 
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EVEN VOORSTELLEN 

Beste ouders/verzorgers, 

Mijn naam is Shanda Brown. Ik ben 35 jaar. In 2011 heb ik mijn Pabo 
afgerond in Groningen. Ik werk maandag en dinsdag bij de kleuters. 
Woensdag en donderdag geef ik ondersteuning aan groep 3A. In de 
nabije toekomst zal ik Melanie vervangen tijdens haar 
zwangerschapsverlof. Ik ben ook een gecertificeerde zumba 
instructrice. Ik zal dus ook een aantal keer dans geven aan de 
kinderen.  

Vriendelijke groeten, 
Juf Shanda.

RECTIFICATIE 

In de eerste kringloop staat vermeld dat we op donderdagmiddag 19 

december vrij zijn ivm de kerstviering die avond. Dat moet natuurlijk 20 

december zijn.



 

SCHOOLFOTOGRAAF

6 September

Portretfoto’s fotograaf 1 Groepsfoto fotograaf 2

08.45 - 09.15 1/2 A 09.45 - 10.00 3 A

09.15 - 09.45 1/2 B 10.05 - 10.20 3 B

09.45 - 10.15 1/2 C 10.25 - 10.40 1/2 A

10.15 - 10.45 1/2 D 10.45 - 11.05 1/2 B

10.45 - 11.15 3 A 11.10 - 11.25 1/2 C

11.15 - 11.45 3 B 11.30 -11.45 1/2 D

12.15 - 12.45 Leerkrachten 12.45 - 13.00 Leerkrachten

13.15 - 13.45 4 A 13.30 - 13.45 5 A

13.45 - 14.15 4 B 13.50 - 14.05 5 B

14.15 - 14.45 5 A 14.10 - 14.25 4 A

14.45 - 15.15 5 B 14.30 - 14.45 4 B

7 september

Portretfoto’s Groepsfoto’s

08.45 - 09.15 6 A 09.30 - 09.45 8 A + 8 B (afscheidsfoto)

09.15 - 09.45 6B 09.50 - 10.05 8 A

09.45 - 10.15 7 A 10.10 - 10.25 8 B

10.15 - 10.45 7 B 10.30 - 10.45 6 A

10.45 - 11.15 8 A 10.50 - 11.05 6 B

11.15 - 11.45 8 B 11.10 - 11.25 7 A

11.30 -11.45 7 B

13.15 - 15.15 Broer / zus

De schoolfoto met alle kinderen en teamleden van 7 

september aan het einde van de middag kan alleen worden 

gemaakt als het met de tijd uitkomt. Anders vindt deze op een 

andere dag plaats.



 

SCHOOLZWEMMEN 

W e zijn in contact met het zwembad over de 4e les voor 3b en 4b (staan nog niet gepland). 
Zodra wij meer weten worden betreffende groepen op de hoogte gebracht. 

Beste ouder / verzorger 
  
Bij deze het programma van de lessen (lesinhoud) van schooljaar 2018-2019. 
Bijgevoegd ook nog de brief omtrent het inschrijven. 
  
Inschrijven geldt voor ALLE ouders (dus ook degene die al “gewoon” zwemles volgen bij 
Sportfondsen Hellevoetsluis). 
De inschrijving voor schoolzwemmen (registratie) staat los van de “gewone” lessen. 
Registreren kan door middel van inschrijving via de webshop of aan de receptie van het zwembad. 
  
Belangrijk: de nieuwe AVG-wetgeving verplicht dat ouders ZELF aangeven dat zij een nieuwsbrief 
willen ontvangen. 
Indien U hier niet voor kiest dan ontvangen U GEEN informatie omtrent het schoolzwemmen. 

Voor ouders die geen informatie ontvangen kan het zijn dat: 
-          Hun kind niet ingeschreven staat; 
-          Het vinkje voor het ontvangen van de nieuwsbrief niet aanstaat; 
-          De nieuwsbrief in de spambox is beland. 
-          Het e-mailadres verkeerd is opgegeven. 

SCHRIJVEN: 

Wij zijn overgestapt op het blokschrift omdat het verbonden schrift geen toegevoegde waarde 
meer heeft (dit was vroeger wel zo, omdat je minder vlekken kreeg met je vulpen na het schrijven 

van een heel woord). Daarnaast is het makkelijker, beter leesbaar, kost het minder tijd en frustratie 
om het aan te leren en zijn de letters meer herkenbaar voor de kinderen. Afgelopen schooljaar is 
groep drie hier succesvol mee gestart en dit schooljaar trekken wij de lijn door de hele school. Het 
einddoel is een goed leesbaar handschrift. Wij werken met de methode Pennenstreken. Groep 1 
tot en met 4 schrijft met een potlood en vanaf groep 5 schrijven de kinderen met een rollerbalpen. 

Vanaf de bovenbouw mogen de kinderen ook schrijven met een blauwe pen die zij fijn vinden 
schrijven (wel even laten zien aan de leerkracht). 



Beste ouder/verzorger,  

Het komende schooljaar gaat uw kind deelnemen 
aan de schoolzwemlessen.  
De lessen zijn anders ingedeeld dan voorheen, in 
deze brief vertellen wij u kort over de 
veranderingen.  

Wat houdt dit in?  

De gezamenlijke doelstelling is om 
survivalvaardigheden aan te leren die uw kind 
meer trainen om zichzelf en een ander te kunnen 
redden in het water.  
Immers staat deze basisvaardigheid hoog op de 
agenda voor u als ouder.  
Daarnaast zullen wij zoveel mogelijk informatie 
kenbaar maken over het ZwemABC en de 
mogelijkheden om bijvoorbeeld in 
verenigingsverband (water)sport te blijven 
beoefenen.  

Deze keuze sluit aan op het stimuleren van 
bewegen wat zowel bij gemeente, scholen, Lekker 
Bezig Hellevoetsluis en Sportfondsen 
Hellevoetsluis hoog in het vaandel staat.  
Belangrijk is ook dat wij in samenwerking met 
gemeente en scholen goed monitoren of kinderen 
wel/geen zwemdiploma hebben en hoeveel, 
immers krijgen we hierdoor een goed inzicht in de 
survivalvaardigheid en zelfredzaamheid van de 
jeugd in Hellevoetsluis.  

Door dit goed bij te houden kunnen we 
gezamenlijk mogelijk verdrinkingskansen verlagen.  
Vanaf schooljaar 2016-2017 is het de bedoeling 
dat elke ouder zijn/haar kind registreert voor het 
schoolzwemmen.  
De gedachte hierachter is dat scholen, gemeente 
en Sportfondsen Hellevoetsluis samen werken aan 
het doel: “Geen kind zonder A-diploma van de 
basisschool”. 
Om dit inzichtelijk te krijgen is het 
registratiesysteem ingevoerd.  

Registratie  

Om deze monitor te kunnen starten dient elk kind 
geregistreerd te worden voor het 
schoolzwemmen, dit doet u op de volgende 
manier: 
U gaat naar de webshop van Sportfondsen 
Hellevoetsluis op 
www.sportfondsenhellevoetsluis.nl  
Let op: U dient de account aan te maken op naam 
van uw kind, met zijn of haar gegevens.  
Voor de gebruikersnaam willen wij vragen om het 
volgende te hanteren:  
Gebruikersnaam = eerste 2 letters voornaam, 
eerste 2 letters achternaam, geboortedatum (8 
cijfers) Voorbeeld Gebruikersnaam: Pietje Puk 
geboren op 09-10-2008 = PIPU09102008 
Het wachtwoord is voor u vrij om zelf te bepalen 
(let op de minimale eisen van 6 tekens ed.)  

Hierna kunt u inloggen met uw account en gaan 
inschrijven op schoolzwemmen. U kiest een lijst 
voor uw kind op basis van de klas en het niveau 
waar uw kind is. Bijvoorbeeld: Pietje Puk zit in 
groep 5 en heeft een A-diploma.  
U kiest dan voor de lijst: SCHOOL.5.A  

Kinderen zonder diploma worden geplaatst op 
lijsten met een 0 op het einde.  
Hierna is uw registratie compleet, er zijn geen 
kosten verbonden aan deze aanmelding!  

Vragen?  

Heeft u vragen over het schoolzwemmen of over 
de manier van inloggen? Dan vragen wij u contact 
op te nemen met onze receptie. 
Email: receptie.eendraght@sportfondsen.nl of Tel: 
0181-313584 keuze 1.  

Met vriendelijke groet,  

Ferdi de Jong Hoofd Zwemzaken  



OUDERBIJDRAGE 

Aan de ouders, 

Hierbij ontvangt u een brief van de oudervereniging van OBS de Kring. Onze vereniging heeft de 
volgende leden: 
Marjolijn Hartmans (voorzitter), Pascal Leenman (penning-meester);  Anouk Roskam (secretaris), Judith van 
Kessel, Sandra Gieselbach, Fabiana van der Veen, Sandra de Goede, Esther van Baaren, Marloes Teerling, 
Jeanette Umlauf, Melanie Bos, Nicolette Groenintwoud en Natalie Heijna. 

De doelstelling van de oudervereniging is het stimuleren van het schoolklimaat door feestelijke 
schoolactiviteiten te organiseren met behulp van door ouders beschikbaar gestelde middelen. Samen met 
de groepsleerkrachten organiseert de OV de grote feesten, zoals Sinterklaas, Kerst, sportdag, 
Avondvierdaagse, schoolreisjes etc. 

De oudervereniging heeft een eigen financiële boekhouding en budget. Wij gaan ervan uit dat u bij 
inschrijving van uw kind op onze school, ook wilt dat uw kind aan alle activiteiten deelneemt. De 
penningmeester van de OV verzorgt de inning van o.a. de ouderbijdrage. Het is wettelijk geregeld, dat 
deze bijdrage vrijwillig is. De oudervereniging kan echter alleen de hier boven genoemde activiteiten 
organiseren als alle ouders hun bijdrage storten. 

De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2018-2019 vastgesteld op €42,00 per kind en dit bedrag kan, 
liefst  vóór 1 oktober 2018, worden overgemaakt op NL85ABNA0603539335 t.n.v. O.B.S. De Kring onder 
vermelding van naam van het kind en groep. 

Hartelijk dank, met uw bijdrage maken we er weer een fijn schooljaar van! 

Met vriendelijke groet, de oudervereniging van OBS de Kring



STAKING 

Datum: augustus 2018 
Betreft: staking PO in actie op 12 september a.s. 
Geachte ouders, verzorgers, 

Woensdag 12 september a.s. legt het onderwijspersoneel uit Zeeland en Zuid-Holland het werk neer, 
ook onze school neemt deel aan de actie. Met de staking sluit het PO-front de estafettestakingen in 
heel Nederland af. 

Het PO-front voert deze estafettestaking omdat de kwaliteit van het onderwijs zwaar onder druk staat 
door het stijgende lerarentekort. Tevens is de loonkloof met het voortgezet onderwijs, ook in de 
nieuwe CAO, nog steeds niet gedicht. Acties blijven daarom volgens het PO-front nodig. 

Als school maken wij onderdeel uit van de samenwerkende schoolbesturen in Voorne-Putten, 
Rozenburg en Maassluis. Ook zij spreken hun steun uit voor deze staking. Het is belangrijk dat we met 
elkaar een front blijven vormen om de ernst van de situatie duidelijk te maken. 

In de afgelopen periode zijn er goede stappen gezet om de werkdruk op de scholen te verminderen, 
tevens is er geld vrijgemaakt voor salarisverbetering van onze leerkrachten. Echter, er is meer nodig! 

Er is sprake van een toenemend lerarentekort, wat nu al tot de nodige problemen op onze scholen 
leidt. Ook vragen we aandacht voor de positie van onderwijsondersteunend personeel. In de landelijke 
discussie missen we hier aandacht voor, echter ook zij zijn en blijven belangrijk voor de toekomst van 
het onderwijs op onze scholen. Het primair onderwijs verdient meer! 

We begrijpen dat de staking op 12 september a.s. voor u ongemak oplevert. Toch vragen wij uw 
begrip en steun voor ons personeel. Zij voeren actie in het belang van uw kind en het behoud van 
kwaliteit van onderwijs, nu en in de toekomst! 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de brief, dan kunt u daarvoor bij ons terecht. 

Met vriendelijke groet, 

Marjolein Smith 
Sandra Bijleveld 
Ciska Manintveld 

Namens Anja Dekker en de besturen.



     Schoolzwemmen  2018/2019 

 

Programma groep 3: 
1e les reddend zwemmen. 

Droge redding:                       Redden vanaf de kant, praten, flexibeam. 

Natte redding:                        Redden en verslepen.  

Onder water redding:           Pion van de bodem halen.  

 

2e les survival. 

Helphouding: Met hulpmiddel. 

Wak zwemmen: Licht en donker. 

Drijven: Op zak. 

Loop mat:    Gewicht verdelen: contactpunten.  

Blind zwemmen: Met begeleiding in 2 tallen. Lopend. 

Boot:                                           Met z’n tweeën achterover vallen en schuilen.   

 

3e les waterspelen.  

Lepel race:                                 Klein balletje op de lepel en zorgen dat de bal blijft liggen 
(parcours afleggen). 

Puzzel:                                        Twee teams allebei de puzzel maken.  

Estafette:                                   Parcours uitzetten en racen. 

 

 

4e les springspelen.  

Surfen:                                      Met de blauw/rode planken. 

Race:                                         Racen met de planken.  

Springen:                                  Beginnen op de lage rand, hoge rand, startblok, duikplank.  

 

 



     Schoolzwemmen  2018/2019 
 

Programma groep 4: 
1e les reddend zwemmen.  

Vervoersgrepen:           Okselgreep lopend slepen eventueel zwemmen. 

Bevrijdingsgrepen:  Enkele polsgreep van onder en boven. 

Te water gaan:   In het water laten glijden en hurksprong.   

Redden:   Droge en natte redding met flexibeam. 

    Het naar de kant slepen van drenkeling. 

Onder water redding:              Pion opduiken en verslepen.                  

 

2e les survival.  

Wak zwemmen: Licht en donker.  

Drijven: Op zak.  

Loop mat:    Gewicht verdelen: contactpunten.  

Blind zwemmen:  Met begeleiding in 2 tallen lopend eventueel zwemmend. 

Boot:                                            Met z’n tweeën achterover vallen en schuilen.  

 

3e les samenwerken.  

Vlotten bouwen:                      In twee of drie teams een vlot bouwen en de overkant   
proberen te halen.  

Race:                                           Racen met de blauw/rode planken.  

 

 

4e les sportstimulering.  

Basis waterpolo:                       Overgooien in twee of drietallen. 

                                                     Gooien. 

                                                      

Polocrawl:                                  Aanleren polocrawl.                        



Schoolzwemmen  2018/2019 

 

Programma groep 5: 
1e les reddend zwemmen.  

Vervoersgrepen:           Okselgreep 2 tal. Kopgreep eerst oefenen met   
    bal en daarna als dat goed gaat met elkaar   
    oefenen. 

Bevrijdingsgrepen:  Enkele polsgreep van onder en boven. 

Te water gaan:   Hurksprong.   

Redden:   Natte redding met en zonder hulpmiddel. 

    Het naar de kant brengen van drenkeling.                           

  

2e les survival.  

Helphouding:  Met en zonder hulpmiddel. 

Wak zwemmen:  Licht en donker en eventueel geblindeerd. 

Drijven:  Op zak. 

Loop mat:     Gewicht verdelen: contactpunten.  

Blind zwemmen: Met begeleiding in 2 tallen. Lopend en/of zwemmend. 

Boot:                                            Achterovervallen, schuilen en terug naar de kant peddelen.  

3e les sportstimulering.  

Waterpolo 1e blok:                   Aanleren ongelijkzijdig watertrappen. 

                                                     Aanleren/verbeteren overgooien in twee of drie tallen.  

                                                     Watertrappen, bal ver gooien, bal halen en terug zwemmen.  

Waterpolo 2e blok:                   Aanleren polocrawl eerst zonder bal daarna met bal.  

                                                     Aanleren polo rugcrawl. 

                                                     Overgooien en zwemmen naast elkaar.  

Waterpolo 3e blok:                   Leren gooien tussen pylonen, tegen pylon. 

                                                    In het doel gooien en na elke beurt een stap achteruit.  

Wedstrijd: 



 Schoolzwemmen  2018/2019 

 

Programma groep 6: 
1e les reddend zwemmen.  

Vervoersgrepen:           Okselgreep. 

Bevrijdingsgrepen:  Enkele polsgreep van onder en boven. 

Stabilisatie greep:  Head splint.  

Te water gaan:   Hurksprong.   

Redden:   Natte redding met en zonder hulpmiddel. 

    Het naar de kant brengen van drenkeling.  

2e les survival.  

Helphouding: Met en zonder hulpmiddel. 

Wak zwemmen: Licht en donker en eventueel geblindeerd. 

Drijven: Op zak en of laarzen. 

Loop mat:    Gewicht verdelen: contactpunten. 

Blind zwemmen:  Met begeleiding in 2 tallen. Zwemmend. 

Boot:                                            Achterovervallen, schuilen en terug naar de kant peddelen.  

3e les sportstimulering.    

Waterpolo 1e blok:                   Aanleren ongelijkzijdig watertrappen. 

                                                     Aanleren/verbeteren overgooien in twee of drie tallen.  

                                                     Watertrappen, bal ver gooien, bal halen en terug zwemmen.  

Waterpolo 2e blok:                   Aanleren polocrawl eerst zonder bal daarna met bal.  

                                                     Aanleren polo rugcrawl. 

                                                 Overgooien en zwemmen naast elkaar.  

Waterpolo 3e blok:               Leren gooien tussen pylonen, tegen pylon. 

                                                 In het doel gooien en na elke beurt een stap achteruit.  

Wedstrijd: 

 



     Schoolzwemmen  2018/2019 

 

 

Programma groep 7: 
1e les reddend zwemmen. 

Vervoersgrepen:          Kopgreep/okselgreep. 

Bevrijdingsgrepen:  Enkele en dubbele polsgreep van onder. 

Stabilisatie greep:  Head splint.  

Te water gaan:   Hurksprong, duik.  

Redden:   Natte redding met en zonder hulpmiddel.  

    Droge redding met hulpmiddel (werpzakje). 

    Het naar de kant brengen van drenkeling.  

                                     

2e les survival.  

Helphouding:  Zonder hulpmiddel. 

Wak zwemmen:  Licht en donker en eventueel geblindeerd. 

Drijven:  Op zak en of laarzen. 

Loop mat:     Gewicht verdelen: contactpunten.  

Blind zwemmen:  Met begeleiding in 2 tallen. Zwemmend. 

Boot:                                           Achterovervallen, schuilen en terug naar de kant peddelen.  

 

3e les sportstimulering.  

Snorkelen:                                   
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Programma groep 8: 
1e les reddend zwemmen.  

Vervoersgrepen:           Kopgreep/okselgreep/polsgreep.  

Bevrijdingsgrepen:  Enkele en dubbele polsgreep van onder en boven. 

Stabilisatie greep:  Head splint. 

Te water gaan:   Hurksprong, duik, zakken.  

Redden:   Natte redding met en zonder hulpmiddel. 

                Droge redding met en zonder hulpmiddel (werpzakje). 

    Het op de kant brengen van drenkeling. 

                                                    Pop opduiken.  

 

2e les survival.  

Helphouding:  Zonder hulpmiddel. 

Wak zwemmen:  Licht en donker en eventueel geblindeerd. 

Drijven:  Op zak en of laarzen eventueel regenbroek. 

Loop mat:     Gewicht verdelen: contactpunten. 

Blind zwemmen:  Met begeleiding in 2 tallen (zwemmend). 

Boot:                                            Achterover vallen, schuilen en terug naar de kant peddelen.  

 

3e les sportstimulering.  

Bootcamp:                                  Bootcamp les.  

Wedstrijd zwemmen:               Wedstrijd.  

 

 


