
  

Kringloop 10

M E I  2 0 1 9

AGENDA

Mei

14 Mad Science 

demonstratie  

3 t/m 8

16-17 Gastlessen Bieb

24 Schoolreis 4-6

27, 28, 

29

Studiedagen

30, 31 Hemelvaart 

vakantie

Juni

10 2e Pinksterdag

18 Inloopmiddag

Juli

15 Musical 8B

16 Musical 8A

17 Stoeltje passen

18 Studiemiddag

19 Studiedag

20 Zomervakantie

PERSONEELSNIEUWS 

Juf Gerda is recent weer 100% beter gemeld na een revalidatieperiode door een hele 

nare breuk in haar enkel. Fijn dat ze er weer helemaal is!

GETROUWD 

Meester John is op 10 mei getrouwd! We wensen 

het stel een prachtige toekomst toe.

ZWANGERSCHAPSVERLOF 

Onderwijsassistent Sandra van de Wilk zou bijna haar 

zwangerschapsverlof ingaan, maar heeft van de week haar 

bovenarm gebroken.. Zij is nu dus herstellende en zal 

aansluitend haar verlof ingaan. We wensen haar toch een 

fijn verlof toe en zullen u inlichten als de baby er is.

SCHOOLREIS 

Op vrijdag 24 mei gaan de units 4 t/m 6 op schoolreis! Alle informatie hierover is via MSI 

verspreid. We wensen alle kinderen een hele fijne dag toe!



 
TEVREDENHEIDSPEILINGEN 

De afgelopen periode hebben we 3 tevredenheidspeilingen afgenomen. We zijn heel tevreden met de uitkomsten! 

Dank aan een ieder voor het invullen. 

Mocht u het gehele rapport in willen zien, kan dat door een afspraak te maken met Marjolein (msmith@primovpr.nl) 

Alle leerkrachten hebben de vragen beantwoord. Zij scoren de school "goed" op de punten   schoolklimaat, veiligheid, 

lesgeven, ondersteuning leerlingen en informatievoorzieningen. Verder scoren ze de punten kwaliteit, welbevinden, 

pedagogisch handelen op onze school als "zeer goed". Over het algemeen scoren we hiermee een 8 op deze peiling. 

Alle leerlingen van 5 t/m 8 hebben soortgelijke vragen beantwoord. Zij scoren de school "goed" op de punten 

schoolklimaat, veiligheid, welbevinden, informatievoorzieningen. Verder scoren de leerlingen kwaliteit, pedagogisch 

handelen, lesgeven en ondersteuning leerlingen als "zeer goed". Over het algemeen scoren de kinderen de school hiermee 

met een 8,3 op deze peiling. 

We hebben de peiling verder onder onze 295 gezinnen uitgezet. Daarvan hebben 64 gezinnen de vragenlijsten ingevuld. 

Deze ouders scoren de school "goed" op de punten  schoolklimaat, veiligheid, lesgeven, ondersteuning leerlingen, 

informatievoorzieningen dagelijkse gang van zaken en "zeer goed" op de punten kwaliteit, welbevinden kind en 

pedagogisch handelen. Als aandachtspunt geven een aantal ouders de informatievoorziening rondom de ontwikkeling van 

het kind. Over het algemeen scoren de ouders de school hiermee met een 7,8 op deze peiling.

ROTS EN WATER 

We zijn er trots op dat we momenteel 2 opgeleide rots 

en water trainers in huis hebben, namelijk meester John 

en juf Fabienne. Zij hebben een driedaagse training 

gevolgd en mogen nu lessen verzorgen op de Kring. 

Deze lessen worden gegeven aan de kinderen van unit 

7, onder schooltijd en in ons eigen gebouw. Hiernaast 

staat in het kort wat "Rots en Water" inhoudt. De 

ouders van de kinderen uit unit 7 hebben uiteraard 

uitgebreidere informatie gekregen en er is een 

informatieavond geweest voor betreffende ouders.

ROTS & WATER 

Rots & Water is een psycho-fysieke weerbaarheidstraining 

voor jongens en meisjes. 

Binnen de training worden spel en zelfverdedigingsvormen 

afgewisseld met momenten van zelfreflectie en het 

uitwisselen van ervaringen. De training van weerbaarheid 

gaat samen met de ontwikkeling van positieve sociale 

vaardigheden. Weerbaarheid en solidariteit, worden in 

balans gepresenteerd en getraind. 

De fysieke oefeningen helpen om zelfvertrouwen, 

zelfbeheersing en zelfreflectie te ontwikkelen. De mentale 

oefeningen spelen in op de mentale kracht in mensen, om 

te ervaren dat je meer kunt dan je denkt! Het gaat om het 

inzetten van kracht (Rots) en de verbinding met de ander 

(Water). 

Kinderen zijn na de training beter in staat ‘nee’ te zeggen. 

Niet alleen met hun stem, maar met name in hun houding 

en uitstraling.

INLOOPMIDDAG 

Op dinsdag 18 juni nodigen we u van harte uit om met 

uw kind samen tussen 15.15 en 16.15 uur even binnen te 

lopen in de klas. U kunt dan samen kijken naar wat er de 

afgelopen periode allemaal geleerd, gemaakt en gedaan 

is. We zien u graag!

TSO 

De TSO zoekt nieuwe vrijwilligers om de overblijf te 

draaien. U kunt zich bij juf Marian, juf Emmy of juf Petra 

melden.



AVONDVIERDAAGSE 

Beste Ouders, 

Van maandag 3 juni t/m 6 juni is de avondvierdaagse. Inschrijvingen moeten gedaan worden bij de KDO-foyer, Plataanlaan 

4 ( naast de gymzaal in de kantine ). Hier wordt ook gestart. 

Inschrijven kan op 27, 28, 30 mei van 19.00 – 20.30 uur en op 29 mei van 14.00-17.00 uur. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,50 per deelnemer en moet gelijktijdig betaald worden. Na-inschrijving kan op maandag 3 

juni vanaf 17.30 uur en dan bedraagt het inschrijfgeld € 6,50. 

De starttijd staat vermeld op de stempelkaart welke verkregen wordt bij inschrijving. 

Er kan worden ingeschreven voor 5 of 10 kilometer. 

Vanaf woensdag 15 mei hangt er een lijst bij iedere klas waarop de kinderen hun naam kunnen noteren zodat de 

oudervereniging van school weet wie er meedoet. Dit in verband met de aankoop van de versnaperingen. 

Maandag 3 juni wordt in de klas een geel bandje uitgedeeld aan de leerlingen welke op de lijst staan,. 

Dit bandje moet iedere avond zichtbaar gedragen worden, op vertoon van dit bandje krijgen de kinderen een 

versnapering. 

De oudervereniging zorgt iedere avond voor drinken en een versnapering, dit word uitgedeeld door ouders en 

leerkrachten bij de stand van OBS de Kring. 

We hopen op veel inschrijvingen !!! 

Met vriendelijke groet, 

De Oudervereniging

TOPONDERNEMERS 

We zijn na de meivakantie gestart met het laatste thema van dit 

schooljaar. Voor groep 4 is dit ‘vakantie’ en in groep 5 t/m 8 ‘reizen’. 

In unit 4 hebben de kinderen het onder andere over vervoersmiddelen 

(Hoe gaan we?), waar slaap ik en over het dierenpension. 

In unit 5 maken de kinderen een muurkrant, zij kunnen uit verschillende 

onderwerpen kiezen die met reizen te maken hebben: Vlieg op, opa op 

reis, waarom reizen?, je eigen reisgids. Het thema wordt afgesloten 

met een presentatie. 

In unit 6 komen leren de kinderen over de volgende onderwerpen: de 

douane, soorten schepen, post vroeger en nu, UV straling, 

verschillende vervoersmiddelen. Ook maken de kinderen een eigen 

reisfolder over een land en plannen ze een route met de trein. Er wordt 

dan uitgezocht langs welke plaatsen ze dan moeten reizen. Ook kiezen 

de kinderen een land buiten Europa. Dat land moeten zij dan in allerlei 

opzichten vergelijken met Nederland. 

In unit 7 en 8 leren de kinderen over de Middellandse zee, Wadlopen 

(eb en vloed enz.), coördinaten, de ruimte, vogels op vakantie en 

waarom je soms ingeënt moet worden als je op vakantie gaat. Ook 

maken de kinderen in groepjes een folder of werkstuk over zelfgekozen 

landen. Ook werken de kinderen over de V.O.C.. Tijdens de crealessen 

maken de kinderen het zonnestelsel of ‘het perfecte eiland’.

KONINGSDAG/SPORTDAG 2019 

Ook dit jaar hebben wij weer een zeer succesvolle 

Koningsdag gehad. Op 12 april openden wij de dag 

voor de onderbouw op het plein en voor de 

bovenbouw op vv Nieuwenhoorn met het 

traditionele liedje van Kinderen voor Kinderen, 

waarna iedereen vervolgens fanatiek kon gaan 

sporten, bewegen en spelen. 

In de middag nog een lekkere en verantwoorde 

lunch. De bovenbouw heeft de hele middag gesport 

en in de onderbouw hebben we de dag afgesloten 

met een filmpje of lekker spelen op het plein. 

Al deze dingen zijn niet mogelijk zonder de hulp van 

u als ouder! Ondersteuning tijdens de spelletjes, het 

geven van workshops of het in elkaar zetten van 

diverse spelletjes die de komende jaren door de 

groepen 1 t/m 4 gebruikt kunnen worden. 

Namens de kinderen, de juffen en oudervereniging, 

bedankt! 

Hopelijk kunnen wij volgend jaar weer op uw steun 

rekenen.





          

KINDERJURY 

De Kinderjury is al in 
volle gang en het eind is 
al in zicht! Van 6 maart 
tot en met 19 mei 
kunnen de kinderen zich 
inlezen om zo nog te 
kunnen stemmen op hun 
favoriete boek van 2018. 
Wie wordt de winnaar 

Kinderjury 2019? In de week van 20 t/m 26 
mei kan er gestemd worden. Dit kan heel 
makkelijk via de website van de Kinderjury: 
www.kinderjury.nl 
Je mag stemmen op maximaal 3 boeken.  

BIEB TV 

Deze maand, na de meivakanUe, komt de 
tweede aflevering van BiebTV online! Houd 
ons YouTube kanaal in de gaten en vergeet 
niet even te abonneren! 

SUMMERSCHOOL 

Ook dit jaar organiseren 
we vanuit de bibliotheek 
vesUgingen weer een 
heuse Summerschool. 
Met toffe workshops 
hoef je je deze zomer 
dus totaal niet te 

vervelen. Meer informaUe hierover volgt in 
de volgende nieuwsbrief… Spannend! 

BRIELLE YOURSELF 

Ben je tussen de 9 en 16 jaar? Dan is dit de 
dag voor jou! In DukdalfBRES kan je vanaf 12 
uur schrijvers ontmoeten en workshops 
volgen van o.a. Mad Science & Tekenmeisjes. 
Je kunt meedraaien met een DJ, 
programmeren, een boks clinic en natuurlijk 
een stormbaan beklimmen in het zwembad. 
Maar dat is nog niet alles! Blijf op de hoogte 
via onze sociale media voor meer 
informaUe… 

Noteer in je agenda: 2 juni BRIELLE YOURSELF 

BOEKENTIP 

Voor de Kinderjury 2019 kan er gestemd 
worden op heel veel boeken, zoals op dit 
boek: 

De geheimzinnige verdwijning van Toni 
Malloni van Harmen van Straaten. 

Ik zebe de hoge hoed van 
opa op mijn hoofd. En 
toen… verdween ik. Toni 
Malloni verdwijnt op 
zolder in de goochelhoed 
van zijn lang geleden 
verdwenen opa. Hij komt 
terecht in een pretpark vol 
bijzondere figuren: een 
reus, een cowboy op een 

vliegtuig en een doorgezaagd meisje. 
Iedereen schijnt hem te verwachten. Al snel 
blijkt dat Toni een belangrijke opdracht heee: 
zijn opa vinden en daarmee Malloni-land van 
de ondergang redden… 

Kijk voor alle geselecteerde boeken en meer 
informaUe op www.kinderjury.nl

http://www.kinderjury.nl







