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O K T O B E R  2 0 1 8

AGENDA

Oktober

17 Inloopavond  18.30 - 

19.30 uur

19 Studiedag

20 Herfstvakantie

29 Weer naar school

BIBLIOTHEEK / KINDERBOEKENWEEK 

De Kinderboekenweek is in volle gang. Er worden hele leuke dingen gedaan rondom 

het thema vriendschap. Onze leesconsulente Debbie en haar collega hebben 

afgelopen week gastlessen gegeven in alle groepen. Ook die waren heel erg leuk en 

motiveren kinderen erg om boeken te lezen. 

Komt u nog even kijken tijdens de inloop van woensdag 17 oktober 18.30 - 19.30 uur? 

Verder wordt er volop geleend in onze schoolbibliotheek, wat aangeeft dat de kinderen 

graag een boek komen uitzoeken en veel lezen. Het inleveren van de geleende boeken 

verloopt steeds beter, waardoor de kinderen ook heel regelmatig twee nieuwe boeken 

kunnen lenen. 

Bij een aantal kinderen staan er echter nog boeken op de pas die niet ingeleverd zijn. 

Daardoor kunnen zij eigenlijk geen nieuwe boeken meer lenen en dat is heel jammer. 

We proberen rond elke vakantie een overzicht uit te draaien met daarop boeken die al 

langere periode niet ingeleverd zijn. Deze overzichten liggen momenteel in de klassen 

en de leerkrachten zullen het hier met de kinderen over hebben. Ook zal er in de 

klassen gezocht worden naar boeken die op die lijst staan. Boeken die alsnog niet 

gevonden worden komen op een strookje te staan wat mee naar huis wordt gegeven 

met betreffend kind. Zou u alstublieft thuis dan ook samen met uw kind willen zoeken 

naar dit boek / deze boeken? "De bibliotheek op school" hanteert geen boetes en 

mocht een boek echt kwijt of kapot zijn is dat jammer, maar geen onoverkomelijk 

probleem. Meld dit dan even bij de leerkracht. 

We hopen snel weer alle boeken in de bibliotheek te hebben, zodat er veel te kiezen 

valt voor de kinderen  en iedereen weer twee boeken mag lenen!

WERKWEEK 

De groepen 8 zijn weer terug van 

een hele geslaagde werkweek. Het 

weer was fantastisch, de sfeer super.

ZWANGERSCHAPSVERLOF 

Juf Melanie gaat met 

zwangerschapsverlof, 

we wensen haar een 

hele fijne tijd toe!



  

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

OUDERBIJDRAGE 

Gelukkig hebben we al van veel ouders de bijdrage mogen ontvangen, dit bericht is als herinnering mocht u de bijdrage nog niet 

betaald hebben.

SCHOOL OP SEEF 

We hebben al heel veel enthousiaste reacties gekregen op 

onze oproep voor hulpouders bij de praktische verkeerslessen die we 

dit jaar gaan geven o.l.v. onze verkeersdocente Wendy. 

Voor de eerste ronde in november zoeken we nog wat ouders die 

willen helpen in de midden- en bovenbouw. Vindt u het leuk om de 

kinderen te helpen? Geef u op bij juf  Annelies van groep 3b  

a.griepink@primovpr.nl 

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



TUSSENSCHOOLSE OPVANG 

Geachte ouders/ verzorgers, 

Van de T.S.O. kregen wij het verzoek om u te vragen uw kind niet voor 13.00 uur naar school te sturen. 

De overblijfgroepen zijn al erg groot en als er dan ook nog kinderen op de pleinen komen spelen die niet bij de T.S.O. 

horen, wordt dit erg verwarrend en raakt men het overzicht kwijt. 

Al vast bedankt voor uw begrip. 

Namens de T.S.O. 

Emmy Hamburg 

Marian Koopman 

Petra van Dongen

NIEUWE CREAFORYOU KNUTSELGROEP!    

Omdat de groep op donderdag vol zit overweeg ik om na de herfstvakantie, bij voldoende aanmeldingen, ook op 

dinsdagmiddag een CreaForYou-knutselgroep op te starten voor kinderen uit unit 4 t/m 8. 

Hoe ziet een CreaForYou-les er uit? 

Uw kind kan direct vanuit zijn/haar klas om 15.15 uur naar het technieklokaal komen, waar ik al aanwezig ben. Er is dan even 

de tijd om wat te eten en te drinken voordat we om 15.30 uur starten met de les. Rond 16.15 uur is er weer een kwartiertje 

pauze waarna we verder knutselen tot 17.00 uur. 

We werken met allerlei materialen en gereedschappen. Soms is iets na één les al af, soms werken we een aantal 

donderdagen aan een opdracht. Ik help waar nodig, maar laat uiteindelijk aan het kind over hoe de opdracht wordt 

uitgewerkt: plezier in het creatief bezig zijn staat voorop! 

Ik werk in blokken van 6 lessen, het lesgeld bedraagt €42,00 per blok. 

Wilt u uw kind opgeven voor de knutsellessen op dinsdagmiddag of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail 

naar:misprangers@gmail.com of stuur een WhatsAppje naar 06-425 90 775. 

Hartelijke groet, Mathilda Sprangers 

EVEN VOORSTELLEN 

Beste ouders,  

Ik ben Sandra van den Berg. Ik ben 30 jaar oud, getrouwd 

en heb een dochtertje van 1,5 jaar. Na de herfstvakantie ga 

ik bij de kring aan de slag als onderwijsassistent. Dit zal zijn 

voor 5 ochtenden in de week. Ik zal deze ochtenden 

werkzaam zijn in diverse groepen op diverse momenten.  

Ik kijk er erg naar uit te starten na de herfstvakantie.  

Groetjes  

Sandra



 




