
 

  

Kringloop 3
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AGENDA

Oktober

3 Start 

Kinderboekenweek

8 Kamp groep 8

10 Unit 7 naar tech2do

10 Vanaf 13.30 

Kijkmiddag Tech2do

15 Voorleeswedstrijd

17 Inloopavond  18.30 - 

19.30 uur

19 Studiedag

20 Herfstvakantie

29 Weer naar school

Fietspomp 
Wie heeft er voor school een 
fietspomp over? We kunnen 
hem goed gebruiken om af 
en toe eens een kind met een 
zachte band te helpen. Graag 
inleveren bij Judith of 
Richard. Alvast hartelijk dank! 

Schoolfruit 
We gaan weer starten met schoolfruit! Vanaf half november 
tot half april krijgen we als school gratis fruit geleverd om 
een gezonde levensstijl bij kinderen te bevorderen. We 
hebben vorig schooljaar gelukkig wel vaak hulp gehad van 
ouders om bijvoorbeeld even te helpen met het snijden van 
ananassen of ander bewerkelijk fruit. Hopelijk mogen we 
weer op wat hulp rekenen, de kinderen genieten er in ieder 
geval enorm van!

Tijdelijke vervanging directeur Anja Dekker. 
Zoals u weet is Anja Dekker al enige tijd niet op school aanwezig. 
Zij is ziek. Het is niet levensbedreigend, maar zij heeft nog wel enige tijd 
nodig om te herstellen. 
Om te zorgen, dat de dagelijkse leiding en het beleid van de school 
voortgezet worden, is er overleg geweest tussen het MT van de school en 
het bestuur van stichting PRIMOvpr. 
Er is gekozen voor de onderstaande oplossing. 
De dagelijkse leiding is in handen van het MT bestaande uit: Marjolein 
Smith, Sandra Bijleveld en Ciska Seip. Zij zijn voor u en het team het 
aanspreekpunt van de school. 
Het MT wordt ondersteund door 2 PRIMO directeuren. Zij overleggen regelmatig met het 
MT, zij ondersteunen hen en indien nodig zullen zij een beslissing nemen. 

Uiteraard hopen wij, dat het herstel van Anja voorspoedig zal verlopen en zij weer snel op 
school terug is. 
  
Het MT en bestuur hebben dit voorstel voorgelegd aan het team en de MR van de school 
en zowel het team als de MR zijn  akkoord gegaan met deze oplossing. 

Met vriendelijke groet, 
MT obs de Kring 
Bestuur stichting PRIMOvpr



  
Topondernemers 
Wat je zelf ontdekt, onthoud je het best! Dat is het principe achter TopOndernemers. 
TopOndernemers laat leerlingen op vele verschillende, nieuwe en verfrissende 
manieren werken aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. 
TopOndernemers is gebaseerd op de theorie van de Meervoudige Intelligentie: 
leerlingen ontdekken de wereld via thematisch onderwijs. Het stimuleert het ondernemende gedrag van kinderen. Daarvoor 
is een rijke leeromgeving nodig. Alle ingrediënten zijn daarvoor aanwezig: thema’s, opdrachtkaarten, een kennisbank, 
hulpkaarten, enz. 
Daarnaast gaat een thema nog meer leven als kinderen zelf materialen / informatie van thuis meenemen. Wij verbinden heel 
graag school aan de wereld erbuiten en andersom. Hoe mooi is het om die wereld in te gaan en te ontdekken hoe geleerde 
dingen in het echt werken? Of om juist in het echt dingen te leren die je anders uit een boekje had moeten leren? En wat als 
"de wereld bij je het lokaal instapt!?" De kinderen vinden het geweldig om te leren van iemand uit de praktijk. 
Wij gaan dus regelmatig met de kinderen op stap en nodigen u van harte uit om eens de klas in de komen. Wellicht heeft u 
een beroep wat helemaal bij een thema past. Of een voorwerp dat bij een thema past, wat mee naar school mag en waar u 
over wilt vertellen. Of.. 
Schroom niet en overleg met de leerkracht(en) als u een leuk idee heeft om de wereld in de school te brengen, of om de 
kinderen de wereld in te nemen. 

In unit 4 werken we tot de herfstvakantie met Topondernemers aan het thema "langs de waterkant". In de lokalen is al goed 
te zien dat er hard rondom dit thema gewerkt wordt! 

In unit 5 t/m 8 werken we aan het thema "water, aarde, lucht en vuur". Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: 
vulkanen, aardbevingen, de watersnoodramp, polders, koraal, wind, onweer, luchtvervuiling en het klimaat, waarom een 
vliegtuig vliegt, geluidstrillingen, de waterkringloop, waterverbruik, dieren op het land, in de lucht en onder de grond.

School op Seef 
We gaan dit schooljaar met alle groepen meedoen met SCHOOL op SEEF! Dit met dank aan de gemeente die zich hier hard 
voor maakt en scholen de gelegenheid geeft om hier aan mee te doen. We hebben een echte verkeersdocente toegewezen 
gekregen, die ons en hulpouders gaat ondersteunen bij het geven van praktische verkeerslessen. 

Onze onderbouw groepen werken al jaren met plezier met de School op Seef site en de materialen. 
Afgelopen jaar hebben de bovenbouw groepen al kennis gemaakt met de site en de materialen en 
vanaf dit schooljaar gaan we dus met de verkeersdocente, het team en hopelijk veel enthousiaste 
ouders aan de slag! 
Dit schooljaar zult u regelmatig meer informatie ontvangen.  

Vindt u het leuk om ons en de kinderen te ondersteunen bij de praktische verkeerslessen? Geef u dan 
op bij juf Annelies van groep 3 via   a.griepink@primovpr.nl   
De eerste praktische verkeerslessen waarbij we graag hulpouders kunnen gebruiken, zijn op 

Dinsdag 20-11 10.00 uur 1/2a en 1/2b

11.15 - 12.00 uur 8a

13.30 - 15.00 uur 7a en 7b

Woensdag 21-11 08.30 - 10.00 uur 1/2c en 1/2d

11.15 - 12.00 uur 5a

Woensdag 28-11 08.30 - 10.00 uur 3a en 3 b

11.15 - 12.00 uur 5b

Vrijdag 30-11 08.30 - 10.00 uur 4a en 4b

11.15 - 12.00 uur 8b

13.30 - 15.00 uur 6a en 6b



  De bibliotheek op school 
Voor de komende periode hebben we een heleboel 
leuke activiteiten gepland rondom leesbevordering en 
mediawijsheid. 
Op 31 oktober en 1 november geeft Debbie, onze 
leesconsulente, boekpromotielessen in alle units. Als 
Debbie is geweest, worden de achtergelaten 
boeken altijd verslonden door de kinderen! 
In november zal Debbie lessen geven rondom 
mediawijsheid in de units 5 t/m 8 aansluitend bij 
de week van de mediawijsheid. 
In december komt Debbie in de kleutergroepen 
nog wat extra's doen rondom boeken en 
leesbevordering. Leuk om zo'n enthousiaste 
leesconsulente bij school betrokken te hebben! 

Kinderboekenweek 
De 64ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats 
van 3 t/m 14 oktober 2018. Het thema van de 
Kinderboekenweek van 2018 is Vriendschap en het 
motto is Kom erbij! 

BFF, hartsvriendinnen, bloedbroeders, het zijn allemaal 
hartenkreten van echte vrienden. Vriendschap is diep 
verankerd in de jeugdliteratuur.  
Niet voor niets natuurlijk: vrienden maken leer je als kind. 

De gelukzalige momenten van verbondenheid of juist het 
tegenovergestelde gevoel van miskenning als het niet 

lukt aansluiting te vinden of als je gepest wordt, 
iedereen maakt het mee. Online en offline. Echte 
vriendschap kent geen scheidslijnen en gaat door alle 
culturen, rangen, standen en geslacht heen. 

Volgende week woensdag start dus de 
Kinderboekenweek! Wij hebben weer een leuke opening 
voor onze kinderen bedacht. Wat, blijft nog even een 
geheim.. maar "van je vrienden moet je het hebben".. 
Met vrienden maak je van alles mee. Mooie dingen, 
spannende dingen, genante dingen, lieve dingen, 
verdrietige dingen, geweldige dingen, feestelijke dingen. 
Een leuk thema dus voor de kinderboekenweek! 

Komt u op woensdag 17 oktober 's avond van 18.30 - 19.30 
uur naar de inloop rondom de Kinderboekenweek? U bent 
van harte welkom! 

Tijdens de Kinderboekenweek doen we uiteraard weer mee 
met de Nationale Voorleeswedstrijd. 

Wat is de Nationale Voorleeswedstrijd? 
De Nationale Voorleeswedstrijd is een spannende 
leesbevorderingscampagne voor leerlingen in groep 7 en 8. 
Op de Kring mogen leerlingen van unit 5 en 6 met de 
schoolrondes ook meedoen. De winnaar daarvan is 
schoolwinnaar van unit 5/6! 
De winnaar van unit 7/8 mag door naar de vervolgronde in 
de bibliotheek. 

Via de volgende link kunt u een zien wat de wedstrijd 
inhoudt. 
https://www.youtube.com/watch?
v=iijQhVossP8&list=PLvZUL1z94axTtJkr67-
kKHLEnxN96hfCo 
Meer informatie en hoe de kinderen zich kunnen aanmelden 
volgt nog. 

Bibliotheek op school 
We hebben weer een nieuwe bibliotheekmoeder die op vrijdagmiddagen de kinderen helpt met het lenen van de 
boeken. Hedy, van harte welkom!!!
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Tech2do 
Van dinsdag 9 t/m donderdag 11 oktober 2018 organiseert de TechNetkring Voorne-Putten voor de 5e keer Tech2Do in 
Sporthal Olympia in Spijkenisse. 
                                                                           Een lustrum! 
Tech2Do is een evenement dat wordt opgezet door de TechNetkring Voorne-Putten, een samenwerkingsverband van 
V(MB)O-scholen en een aantal technische bedrijven uit de regio Voorne-Putten. De gemeenten in de regio Voorne-Putten 
Rozenburg ondersteunen dit initiatief van harte! 
De regio heeft veel technische bedrijven op zijn grondgebied. De vergrijzing van de bevolking én het feit dat te weinig 
leerlingen kiezen voor een opleiding en beroep in de technische sector baart de bedrijven, maar ook de gemeenten zorgen. 
De regio heeft veel potentie om een economisch sterk gebied te blijven! Daarvoor moeten we de jeugd in een vroeg 
stadium kennis laten maken met de vele facetten van techniek en laten ervaren hoe leuk techniek is! Help de regio door de 
"technische vijver met veel vissen" te vullen, de leerling van nu is immers de werknemer van de toekomst. 
Tijdens Tech2Do worden alle leerlingen van groep 7 van Voorne-Putten en Rozenburg uitgenodigd om naar Sporthal 
Olympia te komen om daar overdag gedurende enkele uren met techniek bezig te zijn. 

Ook ouders en kinderen van groep 6 t/m 8 willen we van harte uitnodigen om met hun kinderen langs te komen om een 
goed beeld te krijgen van wat techniek allemaal inhoudt. U kunt terecht tijdens de woensdagmiddagopenstelling op 10 
oktober van 13.30 t/m 16.00 uur. 

Voor een impressie van Tech2Do 2017 verwijs ik u graag naar onze website http://technetvoorneputten.nl/tech2do.html.  

Het belooft (weer) een mooie, leerzame en actieve happening te worden, waarbij we hopen veel leerlingen te mogen 
ontvangen en boeien. 
Hopelijk tot ziens in oktober! 

Namens de TechNetkring Voorne-Putten/stuurgroep Tech2Do

Klasbord 
Op de Kring maken wij gebruik van Klasbord. Klasbord is een besloten 

groep, waarop de leerkrachten foto’s delen met ouders. Van de leerkracht 

krijg u een code. Deze code is speciaal voor elke afzonderlijke groep. U, als 

ouder/verzorger, bepaalt aan wie u de toegangscode geeft. Diegene meldt 

zich aan en de leerkrachten moeten eerst hun goedkeuring geven. Zonder 

toegangscode kunt u geen foto’s zien.

http://technetvoorneputten.nl/tech2do.html
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Kwadraad Maatschappelijk Werk 
Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) 

Herken je dit?  
Verlopen de contacten met leeftijdsgenootjes moeizaam? Is er een verandering met grote impact in 
de thuissituatie? Maak je je zorgen over pesten of gepest worden? Kun je hulp gebruiken bij het 
opvoeden? 

Wat houdt de hulp in?  
Je krijgt ondersteuning van de Maatschappelijk Werker van school, die samen met de intern 
begeleiders met je meedenkt, je/jullie adviseert of eventueel doorverwijst. 

Wat kost het?  
Hulp is gratis. 

Wil je meer informatie?  
De Maatschappelijk Werker die aan onze school verbonden is, is Fenny Pielage.  
U kunt zelf, via de leerkracht of via de intern begeleider een gesprek aanvragen met de Maatschappelijk Werker, wanneer u 
vragen hebt of iets wilt bespreken via e-mail f.pielage@kwadraad.nl  

Aanwezig op school op dinsdagmiddag: 
- 4 en 18 september 
- 2 oktober 
- 13 en 27 november 
- 4 en 18 december

CjG en SMW 
Wij werken nauw samen met onze schoolverpleegkundige vanuit het CjG (Centrum voor Jeugd en Gezin) Ilona 
Groenintwoud en met onze schoolmaatschappelijk werkster Fenny Pielage vanuit Kwadraad. 
In deze Kringloop stelt Fenny zich voor, in de volgende Kringloop zal Ilona dat doen. 
Zowel Fenny als Ilona zijn regelmatig op school. U kunt als ouders / verzorgers altijd een afspraak met ze maken als u vragen 
heeft, uw zorgen wilt delen, een advies wilt, enz. 

We krijgen vanuit het CjG en Kwadraad vaak interessante informatie die we graag met u delen via deze Kringloop. In deze 
Kringloop informatie over pubers en informatie over een training voor kinderen met gescheiden ouders. 
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