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AGENDA

December

10 Vanaf nu hangen er 

intekenlijsten bij alle 

lokalen.

18 Voor deze datum 2 

AA batterijen 

meenemen

19 Bord, bestek en 

beker mee

20 Kerstviering. 

Kinderen ’s middags 

vrij.  

Kerstfeest van 17.00 

- 18.30 uur

21 Reguliere schooldag

22 Kerstvakantie

Januari

7 Studiedag

8 Weer naar school

DATA 

Er zijn helaas wat foutjes in de kalender van Kringloop 5 geslopen. U heeft daar 2 MSI 

berichten over ontvangen. In de kalender van deze Kringloop vindt u de juiste data. Excuses 

voor de verwarring. 

Graag op 19 december een bord, bestek en beker  meenemen.

Kringloop
HIERBIJ DE LAATSTE KRINGLOOP VAN 2018.    

We hebben een mooi jaar achter de rug en kijken uit naar het nieuwe jaar! 

Het Sinterklaasfeest was erg geslaagd, we danken de twee agenten van harte voor het 

brengen van onze verdwaalde Sinterklaas. Verderop in deze Kringloop ziet u nog wat foto’s 

van de surprises gemaakt door de kinderen van unit 5 t/m 8. 

Donderdag 20 december verwachten we nog een mooi en gezellig kerstfeest. De kinderen 

zijn die dag ‘s middags vrij en we verwelkomen iedereen weer om 17.00 uur op school. 

De kerstcommissie heeft alle informatie al eerder via MSI naar u verstuurd, ook dat wij met 

veel plezier en vol trots meedoen aan de Sophia Lichtjestocht. Het belooft een prachtige 

tocht te worden, aansluitend op het kerstdiner. Donaties kunnen nog in elke klas ingeleverd 

worden. Uiteraard laten wij u weten wat de opbrengst is geworden! 

Op maandag 7 januari start het team met een studiedag. We zien alle kinderen graag weer 

op school op dinsdag 8 januari.

VUURWERK 

Beste ouders/verzorgers, 

De eerste vuurwerkacties zijn bij ons op school gemeld. 

We weten dat vuurwerk categorie 1 niet verboden is, echter op onze schoolpleinen en in, op 

en rond onze school is het afsteken van elk vuurwerk verboden. Dit omdat het (harde) 

knallen en/of losvliegende flodders zijn en zeker de jonge kinderen schrikken ervan.  

Fijn als u dit ook met uw kinderen bespreekt. 

Mocht u (of uw kind) toch aanwijzingen hebben dat er vuurwerk is / wordt afgestoken, graag 

dit z.s.m. melden bij de leerkracht(en). 

Wij vertrouwen op uw medewerking en begrip.



GEACHTE PAUL VAN LOON, 

Groep 5 heeft een leuke, zelfbedachte prijs toegekend aan Paul van Loon. Ze hebben deze prijs met onderstaande brief aan 

de uitgeverij van Paul van Loon gestuurd. En ze hebben een hele leuke reactie terug gehad!  

  

Op basisschool de Kring in Hellevoetsluis hebben we in groep 5 gestemd wie de winnaar is geworden van de oorkonde voor het meest 

griezelige kinderboek. Dit boek verdient de Spokenprijs; Fleur van Raamsdonk heeft deze prijs ontworpen. 

We willen u dan ook heel graag uitnodigen om de prijs in ontvangst te komen nemen. 

Uw boek "de Griezelbus III" heeft de prijs gewonnen. 

Mocht u een gaatje hebben in uw agenda en u bent misschien in de buurt, zouden wij het heel spannend en leuk vinden u de prijs 

persoonlijk te geven. 

  

Groetjes, 

Fleur, juffen en kinderen van groep 5 

OBS de Kring 

Beste groep 5 en juffen, 

  

Dank jullie wel voor jullie leuke bericht. 

Wat geweldig dat Paul van Loon de prijs heeft gewonnen! 

Hij is heel druk met het schrijven van nieuwe boeken en is helaas niet in de gelegenheid de prijs op te halen.  

Maar hij was dinsdag bij ons op de uitgeverij en toen kon ik hem mooi jullie oorkonde geven. 

Hierbij stuur ik een foto van hem met de prijs. 

Hij vindt de prijs hartstikke mooi en ik moest jullie ervoor bedanken. 

Bij deze! 

  

Hartelijke groet, 

Merel Ooms 

WPG Kindermedia 

Amsterdam 



 

SCHOOL OP SEEF 

De eerste praktische verkeerslessen zitten erop en waren heel leerzaam en leuk! Hier wat foto's om u een beeld te geven van 

deze lessen. 

Via onderstaande link vindt u een verkeerskalender voor ouders, vol tips en informatie. 

https://www.schoolopseef.nl/ouders/ouder-tipkalender

Groep 1/2 Lopen en oversteken 
De kinderen hebben een verkeersles gehad waarbij ze hebben 

geoefend met oversteken op het schoolplein. Ze hebben 

bijvoorbeeld geleerd om de kortste weg te nemen en niet 

schuin over te steken. Ook hebben ze geleerd goed links-

rechts-links te kijken en om opnieuw te kijken wanneer ze 

moesten wachten voor een auto. Wanneer het verkeerslicht op 

groen springt of bij het oversteken van het zebrapad, is goed 

kijken ook heel belangrijk om zeker te weten dat iedereen voor 

je stopt. 

Om deze vaardigheden bij uw kind aangeleerd te krijgen, is het 

goed om uw kind tijdens het dagelijkse weggebruik hier 

regelmatig op te wijzen. 

Groep 3 Fietskunsten 
De kinderen hebben een verkeersles gehad waarbij ze de fiets 

mee mochten nemen. Ze hebben bijvoorbeeld geleerd om te 

stoppen bij een rood verkeerslicht en een stopbord en om 

goed om zich heen te kijken of ze verder konden fietsen. Ook 

hebben ze geleerd hoe ze de “slimme start’ kunnen maken: 

zittend op het zadel met één voet op de trapper die hoog en 

een beetje naar voren staat en de andere voet op de grond. Als 

het kind niet met de andere voet bij de grond kan, staat het 

zadel te hoog. Verder hebben ze geleerd om hun hand uit te 

steken voor de bocht en om te remmen met de terugtraprem. 

Om deze vaardigheden bij uw kind aangeleerd te krijgen, is het 

goed om uw kind tijdens het dagelijkse weggebruik hier 

regelmatig op te wijzen. 

Groep 4 Fietskunsten 
De kinderen hebben een verkeersles gehad waarbij ze (scherpe) 

bochten hebben gefietst. Ze hebben geleerd om voor de bocht 

over de schouder te kijken en erna hun hand uit te steken. Er 

kan van achter verkeer aan komen dat rechtdoor gaat, dus 

goed naar achter leren kijken, is heel belangrijk! Ook hebben 

de kinderen geoefend om hun evenwicht te bewaren bij het 

langzaam fietsen en op tijd te remmen bij het snel fietsen. Bij 

het wegfietsen is het maken van een “slimme start’ handig: 

zittend op het zadel met één voet op de trapper die hoog en 

een beetje naar voren staat en de andere voet op de grond. 

Om deze vaardigheden bij uw kind aangeleerd te krijgen, is het 

goed om uw kind tijdens het dagelijkse weggebruik hier 

regelmatig op te wijzen 

Groep 5 Fietskunsten 
Tijdens de verkeersles hebben de kinderen geleerd welke 

handelingen nodig zijn voordat ze afslaan naar links of rechts: 

over de juiste schouder kijken, hand uitsteken en vervolgens 

met twee handen aan het stuur door de bocht. Ook hebben ze 

geoefend met het maken van korte bochten en leerden ze hun 

snelheid aanpassen. Bij het maken van een noodstop wordt 

krachtig geremd zonder te slippen. Dit kan bijvoorbeeld nodig 

zijn als er plotseling iemand oversteekt. Hierbij is het belangrijk 

om beide handremmen in te knijpen, bij abrupt remmen met 

alleen de voorhandrem bestaat het gevaar om over de kop te 

slaan. Om deze vaardigheden bij uw kind aangeleerd te krijgen, 

is het goed om uw kind tijdens het dagelijkse weggebruik hier 

regelmatig op te wijzen. 

Groep 6 Fietskunsten 
Tijdens de verkeersles hebben de kinderen geleerd dat het 

soms nodig is om te ‘ritsen’ als ze niet naast elkaar kunnen 

blijven fietsen. De linker fietser gaat daarbij achter de rechter 

fietser fietsen. Ook hebben de kinderen geoefend om hun 

evenwicht te bewaren bij het langzaam fietsen en op een smal 

paden op tijd te remmen bij het snel fietsen. Om deze 

vaardigheden bij uw kind aangeleerd te krijgen, is het goed om 

uw kind veel te laten oefenen door samen vaak de fiets te 

pakken. 

Groep 7/8 Fietskunsten 
De kinderen hebben ti jdens deze verkeersles veel 

behendigheidsoefeningen gedaan. Het is erg belangrijk om 

vertrouwd te zijn met je fiets, want dan kun je je aandacht 

richten op het verkeer om je heen. De kinderen hebben 

bijvoorbeeld geleerd evenwicht te houden op een smal pad en 

een schuin wegdek. Ook hebben de kinderen geoefend met 

voorsorteren voor het afslaan naar links. Bij links voorsorteren is 

het kijken over de linkerschouder naar achter erg belangrijk om 

te zien of er geen verkeer aankomt dat voorrang heeft. 

Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor. Ook moesten de 

kinderen voorrang verlenen aan verkeer van rechts. Om deze 

vaardigheden bij uw kind aangeleerd te krijgen, is het goed om 

uw kind veel te laten oefenen door samen vaak de fiets te 

pakken.



  



HVO 

Beste ouders/ verzorgers,   

De eerste 4 maanden van het schooljaar zitten er al weer bijna op en dat betekent dat er al diverse thema’s de revue zijn 

gepasseerd.  

Rond ieder thema hebben de kinderen diverse werkvormen geoefend. Ik geef hieronder een beknopt overzichtje van de thema’s 

en wat hierbij o.a. gedaan en geoefend is.  

De groepen 6 hebben gewerkt aan de volgende thema’s : Humanisme, vriendschap en eigenschappen.  

De eerste vier lessen stond het Humanisme als levensbeschouwing centraal. Iedereen mag zelf weten wat je denkt, voelt en 

vindt, maar verantwoordelijkheid speelt hierbij een grote rol. De nadruk ligt na het kennismaken vooral op het leren een mening 

te durven geven  en inzien dat iemand anders weer een heel andere mening kan hebben.  

Bij het thema vriendschap hebben de kinderen onder andere nagedacht over welke eigenschappen ze belangrijk vinden om 

vrienden te kunnen zijn. Verder hebben we gefilosofeerd over de vraag; Is populair zijn altijd fijn? En hebben ze stelling 

genomen bij het stellingenspel ( Vriendschap is voor altijd, een echte vriend geloof je etc. ).  

Tot de kerstvakantie zijn we bezig met het thema eigenschappen, waarin de kinderen leren welke eigenschappen er zijn, wat ze 

betekenen en welke bij ze horen. Verder denken we na of een goede eigenschap altijd goed is en of een slechte eigenschap 

altijd slecht is. Om de kinderen te laten groeien als groep zal één van de opdrachten zijn dat ze elkaar positieve eigenschappen 

geven. Ze krijgen een blad op hun rug gespeld en daar worden eigenschappen op geschreven.  Op het einde van het spel staat 

hun blad dus vol positieve eigenschappen van hun klasgenootjes!!  

Deze maand stond  natuurlijk in het teken van Sinterklaas en kerst. 

Hierbij is arm / rijk naar voren gekomen en is er gesproken over wat de diverse beweegredenen van de kinderen zijn om het 

kerstfeest te vieren.  

De groepen 7 en 8 hebben zich eerst verder in het Humanisme verdiept. Kritisch denken, luisteren naar de ander, een eigen 

mening mogen geven en hierbij je verantwoordelijkheid dragen zijn belangrijke uitgangspunten in de HVO-lessen.  

Bij het thema vriendschap zijn we bezig geweest met diverse morele vraagstukken zoals; moet je je vriend altijd vertrouwen en 

mag een vriend kritiek hebben op jou of verandert vriendschap in de puberteit?  

Tot de kerstvakantie zijn we bezig met het thema identiteit. Wat betekent dit en wat kan allemaal tot je identiteit behoren? Hoe 

wordt je identiteit eigenlijk gevormd?  We praten over nationaliteit, cultuur en geloof en denken na over de uitspraak van de 

filosoof Nietzsche die zei ;’Je moet worden wie je bent’, maar hoe doen we dat dan?  

Kortom een heleboel vragen, die de leerlingen met behulp van verschillende werkvormen met elkaar onderzoeken.  

In de decembermaand hebben we tijdens het spelen van een spel het thema  

rijk /arm naar voren laten komen en bespreken we de vragen of arme mensen ook gelukkig kunnen zijn en rijke mensen 

ongelukkig? Wie kan er iets opnoemen waar je gelukkig van wordt en wat geen geld kost?  

Kortom, we zijn al flink de verdieping ingegaan met alle vraagstukken die de revue zijn gepasseerd.        

Voor iedereen alvast heel fijne dagen!!                                        

Vriendelijke groet,                                                

Saskia Schuurmans (docent H.V.O.)  



Week van de Mediawijsheid:  

Heb jij het als ouder onder de duim?! 

De Week van de Mediawijsheid is een jaarlijkse week 

waarin nog meer aandacht is voor bewust 

mediagebruik. In veel groepen hee@ de bibliotheek 

lessen verzorgd met de CubeCo, Robot Dash en Dot, 

informaGevaardigheden en fake nieuws. 

Maar… hoe mediawijs ben jij als ouder? Heb jij het 

onder de duim? Ontdek het met deze quiz: 

www.weekvandemediawijsheid.nl/onderdeduim  

De broertjes en zusjes! 

Het Mamacafé (waar vaders en grootouders/

verzorgers ook van harte welkom zijn) is dé plek waar 

je om andere ouders te ontmoeten! 

Onder het genot van een kopje koffie/thee met iets 

lekkers kun je: even ontspannen, bijpraten, nieuwe 

mensen leren kennen en wordt je daarnaast 

maandelijks geïnformeerd over een boeiend thema. 

Deze korte presentaGes/workshops worden 

afwisselend verzorgd door het CJG of de Bibliotheek.  

Wanneer? Iedere tweede woensdagmorgen van de 

maand in Hellevoetsluis (Cultuurhuis Nieuwe Veste) 

en elke laatste woensdagmorgen van de maand in 

Oostvoorne (Cultureel Centrum de Man). 

Volgen op Facebook (Mamacafé Hellevoetsluis)  

KerstvakanGe! 

Het is de maand van de KerstvakanGe! Dat vraagt om 

veel boekenGps, zodat er weer lekker veel gelezen 

kan worden:  

- Gips van Anna Woltz 

Eén dag. Eén ziekenhuis. Bergen sneeuw. Fitz de 

hoofdpersoon uit dit boek is vastberaden: je kunt 

voor alGjd in de wachtkamer blijven ziCen, maar je 

kunt ook dapper zijn! 

Vanaf 6 december is dit boek als Kerstserie op NPO 

Zapp te zien. De moeite waard!  

- Koning Eddie en de pestende poppen van 

Andy Riley 

Koning Eddie is terug met zijn derde avontuur! Er 

gebeurt iets raars in Eddieland: keizer Nurbizoon 

is niet langer kwaadaardig! Hij doet gekke dingen 

als glimlachen en speelgoedpoppen van zichzelf 

maken voor de boeren en draagt zelfs een bloem 

op zijn kroon. Is hij iets van plan? 

- Nooit denk ik aan niets van Hans en Monique 

Hagen 

Iedereen zou elke dag een gedicht moeten 

voorlezen! Dat is de uitspraak die Monique Hagen 

op 21 november Gjdens onze Kick-off NaGonale 

Voorleesdagen voor leerkrachten deed. Met dit 

boek moet dat helemaal goed komen. Leuk voor 

jong en oud! 

Leuke dingen doen in de decembermaand? 

Kom appelflapjes bakken en naar een Kerstverhaal 

luisteren!  

12 en 19 december 2018, van 15:00 tot 16:30 uur 

Hellevoetsluis - Cultuurhuis Nieuwe Veste - Toegang 

graGs! Alleen even aanmelden: 

www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl  

Iedere woensdagmiddag wordt er vanaf 15:00 uur 

voorgelezen in de Bibliotheek. Luister je mee? Na het 

voorlezen is er alGjd knutselwerkje, kleurplaat of 

spelletje, wat past bij het voorgelezen verhaal. 

Hellevoetsluis - Cultuurhuis Nieuwe Veste - Aanvang: 

15.00 uur - Toegang graGs -Aanmelden niet nodig 

Blijf op de hoogte 

Op de hoogte blijven van alles wat de 

leesconsulenten doen in de groepen  

en op school? 

Volg ons op Facebook! 

Leesconsulenten Bibliotheek Zuid- 

Hollandse Delta 

NIEUWSBRIEF BIBLIOTHEEK OP SCHOOL

http://www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl
http://www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl
http://www.weekvandemediawijsheid.nl/onderdeduim
http://www.weekvandemediawijsheid.nl/onderdeduim


DE SURPRISES



Nieuwsbrief Sportteam PUSH  
Onder het wakend oog van de gymleerkracht van 
school (combinatiefunctionaris), deskundige  
begeleiders en trainers kunnen de kinderen hun 
tomeloze energie kwijt en werken tegelijkertijd 
spelenderwijs aan hun persoonlijke ontwikkeling. 
Zij zorgen ervoor dat de kinderen op een leuke en 
uitdagende manier kennismaken en plezier 
hebben in sport en bewegen. Ook dit jaar zijn er 4 
blokken waarvoor men zich kan inschrijven. Nieuw 
dit jaar is de mogelijkheid om je per les in te 
schrijven voor één specifieke activiteit, zoals o.a. 
lasergamen, fortnitespel, trefbalspelletjes en het 
James Bondspel. Voor het complete programma 
en inschrijving verwijzen we naar deze website 
(www.teampush.nl).  

Nieuw programma aanbod! 

Sportteam PUSH 
Sportlaan 1 

sporthellevoetsluis@stichting-push.nl 
 

december  2018  
 

Klik op de flyer voor het aanbod (Ctrl + dubbelklikken)! 
 

En ook activiteiten voor 
opa en oma! 

 

Sportteam PUSH biedt ook beweegactiviteiten 
aan voor senioren 55 en 75 plus, dus ook 
misschien iets voor jouw opa en oma? 

Klik hier voor het aanbod  
(selecteer 55 plus of 75 plus)   

Sportinstuif! 
In sporthal de Morgenstont organiseert Sportteam 
PUSH voor de Hellevoetse jeugd in de leeftijd van 
6 tot en met 15 jaar op elke donderdagavond van 
19.00-20.00 uur sport en spel instuiven. 

Een greep uit de activiteiten: zaalvoetbal, 
zaalhockey, volleybal, sport- en spel activiteiten 
(bijvoorbeeld trefbal, badminton, basketbal, etc.), 
allerlei tikspelen, verschillende werpspelen, 
freerunnen en apenkooi. 

Klik hier voor meer informatie!  

In de herfstvakantie kan je ook weer meedoen met 
hele leuke activiteiten. De activiteiten vinden 
plaats op donderdag 3 januari a.s. En dit keer 
staan voetbalspellen op het programma (met in de 
ochtend bubble voetbal, latje tik, parcours, 
doelschieten en een toernooi in de middag! Je kunt 
je individueel of als team aanmelden. 

Klik hier voor meer informatie en aanmelden! 

Kerstvakantie activiteit 

https://www.teampush.nl/LeefModule/Details/4152
http://www.teampush.nl/
http://www.lekkerbezighellevoetsluis.nl
http://www.teampush.nl
https://www.teampush.nl/LeefModule/Details/4152
https://www.teampush.nl/LeefModule/Details/4207
https://teampush.nl/LeefModule/Details/4152
https://teampush.nl/LeefModule/Details/4152


 

 

 

Programma naschoolse sport blok 2 2018 

Sportteam PUSH wenst u  
fijne feestdagen en een gezond Nieuwjaar! 

https://teampush.nl/LeefModule/Details/4152


Wij wensen 

iedereen pret tige 

feestdagen en een 

fijne jaarwisseling. 

Team OBS De Kring


