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AGENDA

Oktober

2 Start KbW

2 Inloopmiddag 

12.00 - 13.00 uur

3 Techniekdag Ahoy 

groep 8

11 Voorleeswedstrijd

18 Studiedag. Alle 

kinderen vrij.

21-27 Herfstvakantie

VOORSTELLEN NIEUWE 
IB-ER 

Hallo allemaal, 

Na de herfstvakantie zal ik een nieuw 

gezicht zijn in de school. Ik ben 

Shelley Nieuwdorp en mag het 

team op de Kring als ib’er komen 

versterken. Ik heb er heel veel zin 

in om samen met de 

leerkrachten het onderwijs en de 

zorg voor uw kind op de Kring zo 

goed mogelijk te laten verlopen. 

Ik heb 17 jaar op een basisschool 

in Spijkenisse gewerkt, waarvan 

10 jaar als intern begeleider in 

de onderbouw en kijk uit naar een 

nieuwe uitdaging op de Kring.

VOORSTELLEN NIEUWE LEERKRACHT 

Hallo allemaal, mijn naam is 

Carina Huisman. 32 jaar geleden 

ben ik geboren in Rotterdam en 

ik ben in Geervliet opgegroeid. 

Sinds 2010 woon ik samen met 

mijn man (Roderick) in 

Hellevoetsluis. 

Samen hebben wij twee 

kinderen. Vince van 6 jaar en Mason van 3 jaar. 

Mijn eerste jaar als leerkracht heb ik op veel scholen 

gewerkt om zoveel mogelijk ervaring op te doen en de 

afgelopen 9 jaar heb ik in één organisatie voornamelijk 

combinatie groepen gedraaid. 

In mijn vrije tijd sport ik 2 keer in de week in het park, 

leg ik graag legpuzzels en kan ik erg blij worden van 

een goed en spannend boek. 

Ik heb erg veel zin om op de Kring te gaan beginnen en 

er een hele fijne tijd van te maken.

VOORWOORD 

Beste kinderen, ouders en verzorgers, 

Ik ben de afgelopen weken al wat dagen aanwezig geweest op de Kring en per 1 oktober ben 

ik officieel begonnen! 

Veel eerste indrukken, maar ik heb een positief gevoel over de school en heel veel zin om te 

starten. 

Voor u ligt Kringloop 3 met o.a. nieuws vanuit de bibliotheek op school, twee nieuwe 

collega’s die zich aan u voorstellen en een vooruitblik naar de Kinderboekenweek die 

aanstaande woensdag (2-10) start. 

Tevens hebben we aanstaande woensdag van 12.00-13.00 uur de inloopmiddag. Hierover 

ook meer in deze Kringloop. Ik zal aanwezig zijn in de aula en vind het fijn om kennis met 

iedereen te maken. Loop dus gerust even langs! 

Met vriendelijke groet 

René Fondse, directeur obs de Kring



 
KALENDER 

In MSI houden we voor u een kalender bij. Hierop staan 

zaken die de hele school betreffen en specifieke zaken per 

unit. 

We proberen deze kalender zo goed mogelijk bij te 

houden. Dat betekent dat er ook wel eens wijzigingen in 

gedaan worden. Zo is de schoolreis voor unit 4,5,6 

verplaatst van 29-5 naar 5-6. 

Verder komt de geplande open dag op 2-10 te vervallen. 

De besturen van Voorne Putten Regio (VPR) hebben recent 

samen besloten dat de scholen geen open dagen meer 

houden.   De geplande inloopmiddag op 2-10 gaat wel 

door.

INLOOPMIDDAG EN KENNISMAKING 
NIEUWE DIRECTEUR 

Wij verwelkomen u graag op onze inloopmiddag op 

woensdag 2 oktober van 12.00 - 13.00 uur. Die middag 

krijgen de kinderen de gelegenheid om hetgeen ze in de 

eerste weken gemaakt, gedaan en geleerd hebben te laten 

zien aan een ieder die belangstelling heeft. Die middag is 

iedereen welkom in school! 

En loopt u gerust even langs de aula, waar u kennis kunt 

maken met onze nieuwe directeur René Fondse.

BIBLIOTHEEK OP SCHOOL 

Onze leesconsulente Debbie heeft vanuit de Bibliotheek op school de kans gekregen om in de regio op een aantal nieuwe 

scholen het concept Bibliotheek op school, inclusief een leesconsulente uit te gaan zetten. We gaan haar enthousiasme, alle 

hulp en leuke lessen erg missen en wensen haar heel veel succes toe op de nieuwe scholen. 

Wij hebben gelukkig meteen een hele leuke (en net zo enthousiaste) nieuwe leesconsulente toegewezen gekregen. Haar naam 

is Marleen Klein Obbink en zij zal de taken van Debbie op de Kring overnemen. 

We hebben weer veel nieuwe boeken in onze bibliotheek! En bijna alle geleende boeken van de zomeruitleen zijn weer terug 

op school. Fijn! Zo kan iedereen weer kiezen uit een ruim en gevarieerd aanbod. 

De bibliotheek is dagelijks open in de pauze (met dank aan de biebbaasjes). Op een aantal dagdelen is de bibliotheek nog 

extra open: op maandagmiddag voor unit 1/2, op dinsdagochtend voor unit 3 en op vrijdagmiddag voor unit 4/5 (allemaal net 

dank aan de hulpouders). Op al die tijden kunnen de kinderen uit unit 6/7/8 ook terecht. 

Op donderdagmiddag is de bibliotheek ook na school nog een half uur open. Dus kom gerust eens samen met uw kind een 

boek uitzoeken (pasjes kunt u via de eigen leerkracht meenemen). 

We hebben momenteel voldoende hulpouders voor de bibliotheek: dank daarvoor! 

LEESCONSULENT 

Hoi allemaal, 

Mijn naam is Marleen klein Obbink, ik ben 28 jaar en woon sinds een jaar in Hellevoetsluis. Vanaf dit schooljaar 

zal ik bij jullie de nieuwe leesconsulente voor de schoolbibliotheek zijn. Ik heb Pedagogiek gestudeerd aan de 

Hogeschool Rotterdam en ben vervolgens met verstandelijk beperkte jongeren gaan werken. Daarna heb ik in 

de kinderopvang op een peutergroep gewerkt en ben ik nu sinds juli begonnen met werken als leesconsulente 

bij de Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en Bibliotheek De Boekenberg. Wanneer jullie vragen en/of 

opmerkingen hebben kunnen jullie me altijd een berichtje sturen, mailen of bellen. Ik hoop jullie snel een keer 

in de wandelgangen te zien en spreek me gerust ook een keer aan! 

Groetjes Marleen 

mkleinobbink@bzhd.nl



KINDERBOEKENWEEK 

De 65ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 2 t/m 

13 oktober 2019. Het thema van de Kinderboekenweek van 2019 

is Vervoersmiddelen en het motto is Reis mee! 

Allemaal instappen! Reis mee met de fietstaxi, de huifkar, de 

hogesnelheidstrein of het ruimteschip. De Kinderboekenweek 2019 

gaat over vervoersmiddelen. Onder het motto Reis mee! gaan we 

op reis in kinderboeken. Niet de bestemming maar het vervoer 

erheen staat centraal. Ontdek de ruimte met een raket, beleef 

avonturen op een cruiseschip, verken een land tijdens een roadtrip, 

trek rond met een tractor en zeil de wereld rond op een catamaran. 

Een reis verrijkt je leven en met een boek kan een kind elke reis 

maken die hij of zij wil. Van een rondje op de step in de buurt tot aan een ruimtereis door het heelal. Toer je alleen of rijd je 

samen? Tijdens de Kinderboekenweek 2019 reizen we allemaal.

MR 

Op de Kring hebben we een MR (MedezeggenschapsRaad) van 3 personeelsleden en 3 

ouders. Deze MR leden zullen in een volgende Kringloop wat meer informatie geven over 

de MR en zich, middels een foto, aan u voorstellen. 

Op onze schoolsite (www.basisschooldekring.nl) kunt u steeds de agenda en notulen van de 

MR bijeenkomsten vinden.

GASTLESSEN JUDO / BUDO 

We hebben vanaf 19 september t/m 4 oktober op maandagen, donderdagen en vrijdag gastlessen judo / budo op 

school. Alle groepen komen aan de beurt en krijgen les op een echte judomat, van een echte judomeester. 



          

 
 

 

Kinderboekenweek 2019! 

Het is nu echt bijna 
zo ver! De 
Kinderboekenweek 
2019 met als thema 
REIS MEE! Wij staan 
te trappelen om de 
groepsbezoeken te 
doen. 
 

Raadgedicht van start  
Met behulp van Het Poëziepaleis, Hans Hagen 
en stichting De Versterking is het gelukt om 
geld bij elkaar te krijgen voor een nieuwe 
editie van Raadgedicht! Vanaf 9 september 
2019 komen er gedurende 10 weken nieuwe 
raadgedichten voor iedereen vanaf 10 jaar. 
We zijn druk bezig met alle voorbereidingen 
en hebben er heel veel zin in. Doen jullie mee? 
Deelname is nog steeds gratis: 
https://raadgedicht.nl/  
 
Deelnemende dichters zijn: Herman Coenen. 
Ank Moore, Fetze Pijlman, Mieke van Hooft, 
Hans Hagen, Iris le Rutte, Lizzy Ditters, Ineke 
Holtzhaus, Mariet Lems en Reine de 
Pelseneer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roald Dahl dag 

13 september was het “Roald Dahl-dag met 
het” In het kader hiervan is het boek “Sjakie 
en de groten glazen lift” nog steeds 
verkrijgbaar voor €5,99 (inde boekhandels). 

https://www.roalddahl-
boeken.nl/uncategorized/9-dingen-die-je-nog-
niet-wist-over-sjakie-en-de-chocoladefabriek/  
 

Lekker blijven lezen tijdens de Herfstvakantie 

Lekker lezen in de 
Herfstvakantie? Met 
de VakantieBieb-
app neem je 50 e-
books overal met je 
mee op je 
smartphone of 
tablet. Er is van alles 
wat: spanning, 
chicklit, literatuur en 
informatief.  

 
Activiteiten tijdens de herfstvakantie 
Brielle 

BREStheater 

Film Vaiana 

Woensdag 23 oktober-15:00 uur 
 
Voorstelling –Hippe Gasten 6+ 
Vrijdag 25 oktober 2019-19:00 uur 
 
Hellevoetsluis 

Theater de Twee Hondjes 

Voorstelling-Alice in Womderland 4+ 
Woensdag 23 oktober -15:00 uur 
 
Spijkenisse 

Theater de Stoep 

Voorstelling- Dolfje Weerwolfje en Foeksia de 
Miniheks (6+)-13:30 uur 
Zondag 20 oktober 
 
De Boekenberg 

Minecraft Monday (vanaf 10 jaar) 
Maandag 21 oktober- 11:00-13:00 uur 
 
Middelharnis 

Diekuuus  
Voorstelling- Agent Boef 3+ 
Zaterdag 19 Oktober 2019-14:00 uur 

Alvast een fijne herfstvakantie, vergeet vooral niet te lezen! 
 


