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AGENDA

September

2 Weer naar school

LOKALEN 

De kinderen weten, door het stoeltje passen voor de 

vakantie, in welk lokaal ze moeten zijn. Fijn als 

iedereen de deur neemt die het dichtst bij dat lokaal 

in de buurt zit, om heel veel drukte in de gangen te  

voorkomen.

MSI 

Wilt u controleren of alle gegevens 

in MSI nog kloppen? Dan kunnen 

wij u altijd bereiken.

KENNISMAKING    

We vinden het fijn om aan het begin van het jaar weer met elkaar kennis te maken. We 

zien elkaar dan ook graag in school de eerste twee weken (kom even binnen om elkaar de 

hand te schudden) en we spreken iedereen graag tijdens de kennismakingsgesprekken in 

schoolweek 2 en 3. 

Hierover heeft u al informatie gehad via MSI, fijn als wij uw ingevulde gespreksformulier zo 

spoedig mogelijk mogen ontvangen. 

Tijdens het gesprek krijgt u ook nog een formulier waarmee u toestemming kunt geven 

voor het plaatsen van foto’s op bijvoorbeeld onze website.

WELKOM 

We hopen iedereen weer gezond en uitgerust te mogen begroeten aanstaande maandag! 

Wij hebben er in ieder geval veel zin in. 

Op personeelsgebied zijn er nog wat wijzigingen.  

Sandra gaat voor 2 dagen in de week op een andere school binnen ons bestuur IB en MT 

taken uitvoeren. De overige dagen blijft ze op de Kring IB en MT taken uitvoeren. Na de 

herfstvakantie komt Shelley Baarda het IB team op de Kring voor 2 dagen versterken. In een 

volgende Kringloop zal ze zichzelf voorstellen. 

Annemarie gaat de Kring na  30 jaar verlaten.. Ze woont sinds een paar jaar in Rotterdam en 

gaat nu dichter bij huis werken. Ze heeft op de laatste vrijdag voor de vakantie een nieuwe 

baan aangeboden gekregen op een leuke school die goed bij haar lijkt te passen. Dit kwam 

wel voor haar, en voor ons, vrij onverwacht. Annemarie zal tot 1 oktober op de Kring blijven 

werken. We hebben ondertussen al een nieuwe leerkracht aangenomen per 1 oktober. Ook 

zij zal zich in de komende Kringloop aan u voorstellen. 

Met Tetty gaat het gelukkig steeds weer wat beter. Haar groep wordt opgestart door Tineke 

Beukelman en Joop Hop. We zijn heel blij dat we de groep op deze manier hebben kunnen 

bemannen.



SFEERWEKEN 

We werken de eerste twee weken altijd heel gericht in de groepen en units aan de sfeer. 

Dit noemen we dan ook de "sfeerweken". Maar uiteraard houden we hier op de Kring ook de rest van het jaar veel aandacht voor. 

GYM EN ZWEMLES 

We starten vanaf a.s. dinsdag met de gymlessen. 

Kinderen van groep 3 t/m 8 die wekelijks op maandag gym hebben krijgen les van juf Rina. 

De zwemlessen gaan ook beginnen. De groepen 3 t/m 6 gaan met de bus, de groepen 7 en 8 gaan op de fiets. In het rooster staan 

de data en tijden waarop de kinderen vertrekken. In principe zwemmen op woensdag en vrijdag, vertrekken om 8.15 uur. Een paar 

lessen zijn op andere dagen en/of andere tijdstippen gepland. Die groepen zijn geel gearceerd. 

Wie te laat is, mag zich melden bij de leerkracht van de andere groep (bijv: 5b gaat zwemmen, te laat is melden bij de juf van 5a). 

Voor hetgeen de kinderen mee moeten nemen, verwijzen we u naar de nieuwsbrief vanuit het zwembad. Bijna alle ouders zijn hier al 

voor ingeschreven (anders via de Eendracht te regelen: https://www.sportfondsenhellevoetsluis.nl/zwemlessen/schoolzwemmen). 

BIBLIOTHEEK 

We hopen dat er deze zomer een hoop mooie boeken zijn gelezen. De geleende boeken mogen ingeleverd worden en vanaf de start 

van het schooljaar mag iedereen weer gewoon 2 boeken per keer lenen. Vindt u het leuk om te komen helpen in de 

schoolbibliotheek, kunt u zich opgeven bij Marjolein (msmith@primovpr.nl) 

ZIEKMELDINGEN EN VERLOF 

Fijn als u bij ziekte uw kind via MSI even afmeldt. Onze conciërges zullen elke dag even checken of iedereen er is die niet afgemeld is. 

Zij bellen bij twijfel altijd even naar huis. Heel soms komt uw melding via MSI bij ons veel later binnen dan dat u de melding gedaan 

heeft. Dan kan het dus zijn dat u gebeld wordt, terwijl u netjes heeft afgemeld.. Maar liever dubbel checken, dan dat we niet weten 

waar een kind is.  

Verlofaanvragen moeten altijd via het verlofformulier. Dit is op onze site te vinden onder kopje "ouderportaal" "verlofregeling".  

U vindt daar ook de richtlijnen voor verlof. 

De formulieren kunt u bij de leerkracht indienen (uiterlijk 3 weken voor de aangevraagde verlofdatum).

SCHOOLVAKANTIES PERIODE 2019 – 2020    

Herfstvakantie  –  19 t/m 27 oktober  

Kerstvakantie  –  21 december t/m 05 januari  

Krokusvakantie  –  22 februari t/m 01 maart  

Paasvakantie  –  10 t/m 13 april  

Meivakantie  –  18 april t/m 01 mei  

Extra dagen mei  –  04 + 05 mei  

Hemelvaart  –  21 t/m 24 mei  

Pinkstervakantie  –  01 juni  

Zomervakantie  –  18 juli t/m 30 augustus 

STUDIEDAGEN 

18 oktober 

6 januari 

7 februari 

2 maart 

6 mei 

16 juli studiemiddag 

17 juli 

Let op: 

5 december: Sinterklaas continurooster 8.30 – 14.00 uur 

19 december: Kerstviering, kinderen middag 13.15 – 15.15 vrij -> 17.00 – 19.00 kerstviering 

20 december: gewoon school 

21 februari: gewoon school 

17 april: Koningspelen continurooster 8.30 – 14.00 uur
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Let op:   vrijdag  20-9, 13-12, 20-3 3a zwemles:   die ochtenden 8.30-9.30 extra gymles groep 8  

GYMROOSTER

MAANDAG  lessen  gegeven door vakleerkracht Rina v.d. Veld               

09.00 – 09.45 uur groep 4b

09.45 – 10.30 uur groep 4a

10.30 – 11.15 uur groep 3b

11.15 – 12.00 uur groep 6a

13.15– 14.00 uur groep 6b

14.00 – 14.45 uur groep 3a

DINSDAG    

08.45 – 09.30 uur groep 5a

09.30 – 10.15 uur groep 5b

10.25 – 11.10 uur groep 7b

11.10 – 11.55 uur groep 7a

13.15 – 14.00 uur groep 6a

14.00 – 14.45 uur groep 6b

DONDERDAG

08.40 – 10.25 uur (blok) groep 8b

10.25 – 11.55 uur (blok) groep 8a

13.30 –  14.15 uur groep 4a

14.15 – 15.00 uur groep 4b

VRIJDAG  

08.45 – 09.30 uur groep 3a

09.30 – 10.15 uur groep 3b

10.15 – 11.00 uur groep 5b

11.10 – 11.55 uur groep 7b

13.40 – 14.25 uur groep 5a

14.25 – 15.10 uur groep 7a



Woensdag Groep 8:10 

aanwezig!

  Vrijdag Groep 8:10 aanwezig!

37 11-9-2019 3B  8.15 bus 36 6-9-2019 1e schoolweek

39 25-9-2019 4B  8.15 bus 38 20-9-2019 3A 8.15 bus

41 9-10-2019 5B  8.15 bus 40 4-10-2019 4A 8.15 bus

43 23-10-2019 Herfstvakantie 44 maandag 

28-10-2019 

5A 10.30 bus !!! 

Let op: +/- 12.15 

terug

45 6-11-2019 6B  8.15 bus 44 1-11-2019 6A  8.15 bus

47 20-11-2019 7B  Fiets 46 15-11-2019 7A Fiets

49 4-12-2019 8B  Fiets 48 29-11-2019 8A Fiets

51 18-12-2019 3B  8.15 bus 50 13-12-2019 3A  8.15 bus

1 1-1-2020 Kerstvakantie 52 27-12-2019 Kerstvakantie

3 15-1-2020 4B  8.15 bus 2 10-1-2020 4A  8.15 bus

5 29-1-2020 5B  8.15 bus 4 24-1-2020 5A  8.15 bus

7 12-2-2020 6B  8.15 bus 6 7-2-2020 6A  8.15 bus

9 26-2-2020 Voorjaarsvakantie 8 dinsdag 

18-2-2020 

7A Fiets 

13.15 weg 

13.30 start les 

11 11-3-2020 7B  Fiets 10 6-3-2020 8A Fiets

13 25-3-2020 8B  Fiets 12 20-3-2020 3A  8.15 bus

15 8-4-2020 3B  8.15 bus 14 3-4-2020 4A  8.15 bus

17 22-4-2020 Meivakantie 16 17-4-2020 Koningsspelen

21 20-5-2020 4B 8.15 bus 18 1-5-2020 Meivakantie

22 maandag  

25-5-2010 

5B 10.30 bus !!! 

Let op: +/- 

12.15 terug

20 15-5-2020 5A  8.15 bus

23 3-6-2020 8B  Fiets 22 29-5-2020 6A  8.15 bus

25 17-6-2020 7B  Fiets 24 12-6-2020 8A Fiets

27 1-7-2020 6B  8.15 bus 26 26-6-2020 7A Fiets

ZWEMROOSTER



SCHOOLFOTOGRAAF 

Beste ouders en verzorgers, 

Op donderdag 12 en vrijdag 13 september komt de schoolfotograaf. 

Op donderdag zullen eerst alle groepsfoto’s worden gemaakt. Daarnaast zullen we beginnen met de portretfoto’s van de leerlingen in 

principe vanaf groep 1. U zult begrijpen dat dit niet allemaal op 1 dag kan, vandaar zullen er ook nog een aantal klassen vrijdag aan de 

beurt zijn. 

Op vrijdagmiddag zullen de broer/zus foto’s gemaakt worden. Dit gaat alleen om broer/zus die samen op school zitten, ze worden door 

ons OV-leden uit de klas gehaald. 

LET OP, dit schema is onder voorbehoud. Het is verstandig om te zorgen dat de kinderen op beide dagen 

 ‘foto klaar’ zijn! 

Er zal een blauwe achtergrond worden gebruikt. 

Met vriendelijke groet, 

Oudervereniging OBS de Kring


