
Kringloop 2

S E P T E M B E R  2 0 1 9

AGENDA

September

12 Schoolfotograaf

13 Schoolfotograaf

16-20 Kamp groep 8

Oktober

2 Open dag

2 Start KbW

3 Techniekdag Ahoy 

groep 8

TOESTEMMINGSFORMULIER 

Gezien de wet op privacy (AVG), vragen wij u om uw toestemming te geven voor een aantal 

zaken. Deze staan op een formulier, wat al uitgedeeld is (of gaat worden) of bij het 

kennismakingsgesprek voor u klaarligt. 

Dit formulier moet door alle ouders getekend worden. Fijn als u dit z.s.m. kunt doen en in 

wilt leveren bij de leerkracht. 

Alvast hartelijk dan hiervoor! 

WE ZIJN GESTART! 

Wat fijn om iedereen weer uitgerust terug te zien. De kinderen zijn in de nieuwe lokalen en bij 

de nieuwe leerkrachten gestart. Wat zijn ze ineens groot zo in een volgende groep! En de 

oudste kleuters van vorig jaar zijn ineens echte groep 3 leerlingen geworden; geweldig. 

Hierbij ontvangt u al Kringloop 2. Het rooster van de schoolfotograaf is bekend en willen we 

graag met u delen. 

Ook Crea for you, één van onze vaste naschoolse activiteiten, start komende week al en u 

kunt uw kind(eren) daarvoor nu opgeven. 

Verder informatie vanuit het CjG over wat maatschappelijke ondersteuning en twee nieuwe 

logopedisten die vanaf dit schooljaar bij ons op school werken, stellen zich aan u voor.



 

SCHEMA SCHOOLFOTOGRAAF

Portretfoto's 
Fotograaf 1

Groepsfoto's 
Fotograaf 2

Portretfoto's 
Fotograag 1&2

Donderdag 12 
September

Donderdag 12 
September Vrijdag 13 September

08:45 - 09:15 1/2 A 08:45 - 08:55 3A 08:45 - 09:15 6A

09:15 - 09:45 1/2 B 08:55 - 09:05 3B 09:15 - 09:45 6B

09:45 - 10:15 1/2 C 09:05 - 09:10 1/2D 09:45 - 10:15 7A

10:15 - 10:45 1/2 D 09:10 - 09:20 1/2C 10:15 - 10:45 7B

10:45 - 11:15 3A 09:20 - 09:30 4A 10:45 - 11:15 8A

11:15 - 11:45 3B 09:30 - 09:40 4B 11:15 - 11:45 8B

09:40 - 09:50 5A

12:15 - 12:45 Leerkrachten 09:50 - 10:00 5B

10:00 - 10:10 1/2 A

13:15 - 13:45 4A 10:10 - 10:20 1/2 B 13:15 - 15:15 Broer / zus

13:45 - 14:15 4B 10:20 - 10:30 6A

14:15 - 14:45 5A 10:30 - 10:40 6B

14:45 - 15:15 5B 10:40 - 10:50 7A

10:50 - 11:00 7B

11:00 - 11:10 8A

11:10 - 11:20 8B

11:20 - 12:00 8A + 8B 
afscheidsfoto's

12:45 - 13:00 leerkrachten

CREA FOR YOU  

Vind je het leuk om te knutselen? Kom dan vanaf 12 september naar de naschoolse knutsellessen van Mathilda Sprangers!  

Wanneer : iedere donderdagmiddag na schooltijd tot 17.00 uur. Waar : In het lokaal tegenover de aula. 
Wie : voor kinderen vanaf groep 4.  
Kosten : 7,50 per les (1 3⁄4 uur).  

Aanmelden : bij Mathilda Sprangers misprangers@gmail.com .  

Je kunt meteen om 15.15 uur komen, maar we beginnen pas om 15.30 uur met knutselen: je hebt dus een kwartiertje pauze 

waarin je wat kunt eten/drinken/uit- waaien op het plein e.d.  



SINTERKLAASBANK OPENT INSCHRIJVING VOOR 6.000 KINDEREN  

Op 15 juli jl. opende de Sinterklaasbank de jaarlijkse inschrijving voor kinderen die door armoede dreigen geen 

Sinterklaascadeau te krijgen. De Sinterklaasbank heeft zich als doel gesteld om die kinderen van een cadeau te voorzien. Dit jaar 

kunnen wij 6.000 kinderen blij maken met een cadeau van Sint. Aanmelden kan tot 15 oktober via een intermediair, of totdat het 

aantal van 6.000 kinderen bereikt is. 

Voorzitter van de Sinterklaasbank Elisa Nuij is blij dat er dit jaar nog meer kinderen geholpen kunnen worden: ‘Iedereen weet dat 

Sinterklaas een bijzonder en magisch feest is. Daar hoort bij dat iedere kind een cadeau krijgt. Ik herinner me nog heel goed het 

moment dat ik 2006 een kale woning binnenstapte. Kale muren. Matrassen op de grond. Gas, water en licht afgesloten. Aan een 

van de muren hing een tekening in mooie kleuren, ik zag Sint en zijn Pieten op de pakjes boot. De fleurige tekening in contrast 

met de kille woning greep me enorm aan. Die avond bracht ik mijn dochtertje naar bed. De volgende ochtend werd ze met rode 

wangen van de spanning wakker en rende direct naar haar schoen om te kijken wat Piet erin had gestopt. Dat gevoel zou het 

kind van de tekening nooit ervaren. Het brak mijn hart en zo ontstond de Sinterklaasbank. Geen enkel kind verdient het om door 

armoede zich te hoeven afvragen of hij of zij wel lief genoeg geweest is.’ 

Nieuwe partner 

Door het faillissement van Intertoys was het dit jaar onzeker of de Sinterklaasbank duizenden kinderen van een cadeau zou 

kunnen voorzien. Elisa Nuij: “Het faillissement van de Intertoys was in de eerste plaats een drama voor alle betrokken 

medewerkers en hun families. Intertoys was voor ons een gewaardeerde partner de afgelopen jaren. Door het faillissement 

dreigde er echter ook een drama voor de kinderen die wij proberen te helpen. Gelukkig hebben we een nieuwe partner 

gevonden. Top1Toys gaat ons helpen bij de logistiek om 6.000 kinderen van hun cadeau te voorzien. Daar zijn we uiteraard heel 

blij mee en Top1Toys heel dankbaar voor. 

Aanmelden 

Als ouder kun je niet zelf een aanvraag indienen. Maar uitsluitend via een intermediair, iemand die professioneel bij het gezin 

betrokken is, bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, bewindvoerder, schuldhulpverlener of iemand van het wijkteam van de 

gemeente, jeugdhulp, school of huisarts. 

Aanmelden kan tot 15 oktober aanstaande, of tot het aantal van 6.000 kinderen bereikt is, dus wacht niet langer! Ga naar 

www.sinterklaasbank.nl om een kind aan te melden. 

Over de Sinterklaasbank 

De Stichting Sinterklaasbank werd in 2006 opgericht en heeft in dat jaar 50 kinderen van een cadeau voorzien. Ruim tien jaar 

later heeft de Sinterklaasbank tienduizenden kinderen blij gemaakt met een cadeau. Kinderen die door armoede dreigden geen 

cadeau krijgen. De Sinterklaasbank is een vrijwilligersorganisatie en richt zich op kinderen uit gezinnen met verborgen armoede. 

Dat doet zij rekening houdend met de wensen en met respect voor de privacy van die gezinnen en vanuit de overtuiging dat 

ieder kind recht heeft op een fijne Sinterklaasavond.



VERWENDAG VOOR JONGE MANTELZORGERS! 

Zuid-Hollandse Eilanden, 2019 

Jonge mantelzorgers zijn kinderen of jongeren die zorgen voor of zich zorgen maken om een familielid die leeft met een ziekte, 

handicap of beperking. Voor hen organiseert MEE Plus in opdracht van de gemeente gezellige activiteiten om hen in het zonnetje 

te zetten. De activiteiten zijn opgedeeld in twéé leeftijdsgroepen! 

Jonge mantelzorgers 8 t/m 12 jaar 

Thema: Jonge Helden!  

Wat: Rondleiding Lichtschip, speurtocht én pannenkoeken eten 

Wanneer: 27 september, 16, 18 óf 30 oktober  (kies 2 voorkeurdata!)  

Hoe laat:  16.00 uur tot 19.15 uur  

Waar:  Koningskade 4, 3221 CC in Hellevoetsluis  

Wil je je (kind) hiervoor aanmelden (samen met een vriend(in)?  

Vanwege beperkt aantal plekken op de boot vragen we je twéé data naar voorkeur vóór 14 september 2019 te mailen naar 

sonja.staring@meeplus.nl. Daarna zullen we je één definitieve datum toesturen waarin jij (en je vriend(in)) ingedeeld wordt.  

Oudere jonge mantelzorgers 13 t/m 23 jaar 

Wat: Uit eten bij tapasrestaurant Olijf! 

Wanneer: woensdag 6 november 

Hoe laat:  18.00 uur tot 20.00 uur (inloop 17.45) 

Waar: Restaurant Olijf,  Voorstraat 54, 3201 BB in Spijkenisse  

Wil je je hiervoor aanmelden (samen met je vriend(in)?  

Mail dan vóór 19 oktober 2019 naar miranda.loijens@meeplus.nl. 

Geef eventuele dieetwensen meteen door.     

Aanmelden en informatie 

Voor meer informatie over de bijeenkomst en aanmelden kunt u contact opnemen met het servicebureau van MEE Plus, vraag 

naar een consulent mantelzorg via servicebureau@meeplus.nl of via  telefoonnummer 0181 3330507.  

MEE Plus Zuid-Hollandse Eilanden  
Mantelzorgondersteuning 
 
T 0181 333507
servicebureau@meeplus
www.meemantelzorg.nl 



Logopediepraktijk Stefanie van Genderen Culhemiusstraat 12B 
3222 CE Hellevoetsluis  
06-27066402  

stefanie@lpsg.nl  

Hellevoetsluis, 2 september 2019  

Geachte ouders, verzorgers,  

Het nieuwe schooljaar is begonnen, dit wordt het 10e jaar dat ik als logopedist verbonden ben aan school. Graag wil ik u 

voorstellen aan mijn collega Linde Biesheuvel, zij zal mij gaan ondersteunen in de logopedische behandelingen.  

Linde heeft vorig jaar in onze praktijk en op de Kring stage gelopen, nu zij afgestudeerd is, komt zij fulltime bij ons in de 

praktijk werken. Behandelingen worden zorgvuldig aan haar overgedragen, ook hebben wij wekelijks overleg.  

Komende weken zal Linde contact met u als ouder opnemen, u kunt haar ook mailen op linde@lpsg.nl.  

Met vriendelijke groeten,  

Stefanie van Genderen  

Praktijkhoudster  

Logopedisch Centrum Rondostraat 1  
3223 PB Hellevoetsluis  

0181321134  

info@logopedie.nu  

Beste ouders/verzorgers,  

Het nieuwe schooljaar begint op maandag 2 september aanstaande. De logopedische zorg voor uw kind wordt 

voortgezet door Jorien van Meggelen.  
Jorien vervangt Annemieke Suijker, die na 10 jaar bij ons gewerkt te hebben, een werkplek dicht bij huis in Vlaardingen 

gevonden te hebben.  

Annemieke heeft de dossiers zorgvuldig overgedragen aan Jorien. 
In de eerste weken zal Jorien uw zoon/dochter beter leren kennen; zij wil daarbij ook graag met u contact om de 

voortgang te bespreken.  

Vanzelfsprekend kunt u ook over de behandeling met haar contact opnemen via jorien@logopedie.nu.  

Met vriendelijke groeten,  

Willem Snijders  

Praktijkhouder  

info@logopedie.nu 0641723788  


