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AGENDA

December

19 Kerstviering van 

17.00 - 19.00 uur. 

Kinderen ’s 

middags vrij.

23 Kerstvakantie

Januari

6 Studiedag

VOORWOORD 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Dit is alweer de laatste Kringloop van 2019! We hebben het Sinterklaasfeest en de 

Kerstviering er op zitten. Het Sinterklaasfeest is naar volle tevredenheid verlopen en de 

Kerstviering was eveneens erg gezellig. Heel speciaal om alle klassen mooi versierd te zien, 

de kinderen hebben volgens mij enorm genoten van het samenzijn en het eten. Ik wil bij deze 

de oudervereniging, de hulpouders en obers, kinderen, opa’s, oma’s en het team bedanken 

voor al het (extra) werk wat gedaan is in deze periode! Samen hebben we gezorgd voor 

mooie ervaringen. 

Voor nu wens ik u, mede namens het team, fijne Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. De 

kinderen zien we graag weer terug op dinsdag 7 januari. Maandag 6 januari staat in het teken 

van een studiedag voor het personeel waar we gericht aan het werk gaan richting de tweede 

helft van het schooljaar en de jaren erna. 

Met vriendelijke groet, 

René Fondse 

Directeur obs de Kring Hellevoetsluis



 SCHOOLZWEMMEN. 

Betreft: Schoolzwemmen 2e les groep 3 t/m 8 

Geachte ouder, 

Uw kind volgt via school bewegingslessen via het nieuwe schoolzwemmen. 

Het schoolzwemmen is onderdeel van de bewegingslessen die nu op school 

worden aangeboden en vormt daarmee een verplicht onderdeel. 

De komende periode is er een “winter” thema tijdens de schoolzwemlessen. 

Dit is bij de 2e les van het schoolzwemmen (afhankelijk van de school/klassen 

is de startdatum hiervoor anders). 

Voor dit thema zwemmen wij in kleding (lange broek+ T-shirt lange mouw) 

met daaronder de badkleding. 

Wij gaan er vanuit u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben, 

Met vriendelijke groet, 

Ferdi de Jong 

Hoofd Sport/Zwemzaken 

OPROEP NAMENS DE OUDERVERENIGING: 

Wij zoeken klusouders, ouders, opa’s en oma’s die bij activiteiten in de tweede helft van het schooljaar willen helpen ! 

Het hoe, wat en waar stemmen we graag met u af. 

Belangstellenden kunnen zich melden bij de oudervereniging ov.kring@primovpr.nl

NIEUWE GYMLEERKRACHT 

Mijn naam is Sherilyn Woudenberg. 2.5 Jaar geleden ben ik afgestudeerd aan de Haagse Hogeschool 

als gymleerkracht. Sindsdien heb ik op verschillende basisscholen in Rotterdam de gymlessen verzorgd. 

Buiten het onderwijs heb ik 5 jaar lang zwemlessen- en 6 jaar turnlessen gegeven. Samen met mijn 

verloofde Bas (we trouwen eind april 2020) woon ik in Spijkenisse. Ik houd ervan om met mijn handen 

bezig te zijn, denk hierbij aan kaarten maken, versiersels maken, puzzelen. Verder vind ik het heerlijk 

om te fietsen en te sporten. De donderdag avonden zijn voor mij gevuld met EHBO herhalingslessen, 

ik volg niet alleen de herhalingslessen maar ben ook geregeld als EHBO’er te vinden bij evenementen 

in de omgeving van Poortugaal.  

Vanaf heden ben ik op dinsdag, donderdag en vrijdag op school aanwezig en ga ik genieten van leuke 

gymlessen met de kinderen. 



NIEUWS VANUIT DE OUDERVERENIGING (OV) 

Onderstaande activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door de OV en vanuit de ouderbijdrage bekostigd. 

Schoolkamp 2019 groep 8 
Amper 2 weken op school of groep 8 ging al op kamp. Dit omdat het verblijf op veel andere data begin van het jaar al 

helemaal vol zat. Begrijpelijk, want het is daar dan ook erg leuk, hebben wij als OV met eigen ogen mogen ervaren. 

Een week van tevoren zijn wij als OV moeders (waarvan kinderen in deze groepen 8) benaderd om prijsjes te regelen voor 

de bingo en het lootjes beloningssysteem. Met een lijst vol aantallen, wensen en verjaardagen die er ook nog eens waren, 

gingen wij op pad en hebben wij leuke manden weten te maken voor de jongens en de meisjes. 

De grote boodschappen had de leiding al zelf geregeld. 

Maandagmorgen 16 sept vertrok de hele groep met de bus en wat auto’s naar Landgoed De Biestheuvel. 

De kinderen gingen zonder tablet en telefoon, dus ja hoe was het daar?? 

Echter iedere avond (of was het nu nacht?) stuurde de leiding trouw een mail met alle gebeurtenissen van de dag en zo 

waren wij als ouders er dan toch nog een beetje bij. 

Woensdagavond is traditiegetrouw spookavond en ja hoor daar kwam de vraag weer aan de OV: “we zoeken spoken, wie 

doen er weer mee?” 

Met een leuke groep vanuit de OV, wat ouders uit groep 8 en een aantal leerkrachten van school zijn we vertrokken naar 

Hoogeloon. Na een lekker Chinees buffet samen met de kinderen, hebben wij de kinderen de stuipen op het lijf gejaagd in 

het bos. 

De kinderen waren zeer verbaasd hun ouders te ontdekken, we waren dan ook onherkenbaar! 

Er werd nog lang nagepraat, moe en voldaan gingen wij weer naar huis. Het was een zeer geslaagde avond! 

Kinderboekenweek, voorstelling clowntje Kwep 
Op 4 oktober hebben onze kleutergroepen een fantastische voorstelling gehad tijdens de Kinderboekenweek.  

Clowntje Kwep zette de boel op stelten! Wat leuk om zo’n bijzondere voorstelling binnen school te kunnen halen. 

Halloweendisco 1 november 2019  groep 7/8 
Inmiddels een vaste traditie op school is de disco, van 19.30-21.00 uur op de vrijdagavond. 

2x per jaar gaat het dak eraf en feesten de leerlingen uit de groepen 7 en 8 er op los. 

Nou ja los …. Groep 7 danst en groep 8 heeft wat last van hangjongeren verschijnselen, maar zet de Snollebollekes op en 

we gaan met zijn allen van links naar rechts…. 

De OV zorgt voor de hapjes en de drankjes (dankzij de ouderbijdrage!) 

Met de door Juf Karin ontwikkelde strippenkaart kunnen de leerlingen bij de dames van de OV 2x drinken (fanta, cola, 

ijsthee), 1x chips (paprika of naturel) en 1x een snoepje komen halen. Willen ze meer drinken dan zijn water en ranja de 

hele avond te verkrijgen. 

In het najaar is het thema van de disco Halloween en mag iedereen verkleed komen. Zelfs de meesters en juffen doen 

gezellig mee! 

De muziek is van tevoren aangevraagd en dan klinkt de muziek luid door de school. 

Van tevoren verzorgt Richard het licht en het geluid en versieren de dames van de OV de aula. 

Na afloop wordt alles ook weer keurig opgeruimd en wordt er gesproken over een gezellig en vooral geslaagde avond. 

Bosuitje 
Op 8 november zijn de kleutergroepen rondom het thema herfst op een heerlijk uitje geweest naar het bos in Oostvoorne. 

Met dank aan de ouderbijdrage is er voor een heerlijk koekje en wat te drinken gezorgd. 

Sintvoorstelling 
De kleuters zijn naar de voorstelling: Sint wil een ezel in het BRES theater geweest. Wat fijn om te zien dat er zoveel 

hulpouders beschikbaar waren en dat onze kinderen zo ontzettend genoten hebben van deze voorstelling. 

Sinterklaashuis 
De groepen 3 zijn naar het Sinterklaashuis geweest. Wat een feestelijk en passend uitje. 

Met vriendelijke groet OV obs de Kring

OV OV



Beste ouders/ verzorgers,   

De eerste 4 maanden van het schooljaar zitten er al weer 

bijna op en dat betekent dat er diverse thema’s de revue 

zijn gepasseerd.  

We zijn flink de verdieping in gegaan en er zijn hierbij heel 

wat dilemma’s naar voren gekomen en besproken.  Ik geef 

hieronder een overzichtje van de thema’s en wat hierbij o.a. 

gedaan en geoefend is.  

Groep 6 

De eerste periode stond het kennismaken en wat is HVO 

centraal. De kinderen leerden in de eerste 4 lesweken van 

het schooljaar elkaar beter kennen d.m.v. kennismakings-

spelletjes. De nadruk ligt na het kennismaken vooral op het 

leren een mening te durven geven en inzien dat een ander 

weer een heel andere mening kan hebben. Iedereen mag 

zel f weten wat je denkt, voelt en vindt, maar 

verantwoordelijkheid speelt hierbij een grote rol.  

Na het kennismaken zijn we met het thema Robotica 

begonnen en hebben de kinderen de bijbehorende 

dilemma’s met elkaar besproken (bijvoorbeeld; Mag een 

robot jouw werk overnemen?). Ook het thema ‘eerlijk of 

niet’ roept veel vragen op (Waarom lieg ik tegen oma dat ik 

het cadeautje mooi vind, als ik er eigenlijk niet blij mee 

ben?)  

Na de kerstvakantie komen de thema’s vriendschap en 

geluk aan bod.  

De groepen 7 en 8 hebben gewerkt aan de volgende 

thema’s : 

De eerste vier lessen stond het Humanisme centraal. 

Iedereen mag zelf weten wat je denkt, voelt en vindt, maar 

verantwoordelijkheid speelt hierbij een grote rol. De 

begrippen; gelijk zijn, vrij zijn, verbonden voelen en redelijk 

zijn spelen hierbij een grote rol. Voor de leerlingen 

belangrijke waarden zoals vriendschap en vertrouwen en 

niet pesten werden aan deze begrippen gekoppeld.  

De Japanse levensles; we zijn dit thema gestart met het 

‘Web van Verbonden-heid’. Hierbij beantwoorden alle 

kinderen steeds een vraag en gooien vervolgens een bol 

wol naar steeds een andere leerling. Uiteindelijk is er een 

echt web ontstaan. Iedere beweging is in het web te 

voelen, zo gaat het ook in de klas.  

Is iemand vrolijk en worden klasgenootjes geaccepteerd, 

dan voelt dat voor iedereen fijn. Als er wrijving is in het web 

(lees klas), dan heeft dat gevolgen voor de sfeer.  

Verder hebben we dit thema de begrippen rondom 

empathie, eigenschappen en gewoontes verder verdiept.   

Wat is het verschil tussen een eigenschap en een gewoonte 

en hoe ontwikkel je een gewoonte of eigenschap? 

Als afsluiting van dit thema  hebben de kinderen positieve 

eigenschappen op elkaars rug moeten schrijven. Best 

spannend en fijn als je op het einde het blad van je rug mag 

halen en kan lezen welke mooie eigenschappen allemaal 

opgeschreven zijn!!!   

Debatteren;  De eerste basisregels zijn geoefend om te 

kunnen starten met debatteren. Debatteren zorgt voor 

nieuwsgierig zijn, kritisch kunnen luisteren, overtuigend 

durven spreken en overkomen. De komende thema’s zullen 

de kinderen meer toepassingen krijgen om goed te kunnen 

debatteren.  

Na de kerstvakantie start het thema ‘Dus ik ben bang!’ .  

Een (filosofische) lessenserie rondom angsten van kinderen. 

Waar komen angsten vandaan? Waarom bestaat angst 

eigenlijk en wat heb je er aan?  

Voor iedereen alvast een mooi en gezond 2020 

toegewenst, 

Saskia Schuurmans  



IN GESPREK MET OUDERS OVER BESTUURLIJKE FUSIE VIER SCHOOLBESTUREN 

  

De besturen van stichting Floréo, Onderwijsgroep PRIMOvpr, Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten en VCO De Kring 

doen sinds april van dit jaar onderzoek naar een bestuurlijke fusie. Op 26 en 28 november jl. bezochten zo’n 65 ouders en 

verzorgers van de 31 scholen de ouderinformatieavonden in het Bres Theater in Brielle respectievelijk Droogdok Jan Blanken in 

Hellevoetsluis. De directeuren en bestuurders informeerden hen over het waarom van de bestuurlijke fusie en de onderwijskansen 

die er liggen. Ook kregen ouders en verzorgers de gelegenheid hun input te geven ten aanzien van de onderstaande drie 

thema’s: 

- Onderwijskwaliteit  

- Identiteit  

- Ouderbetrokkenheid 

Over het algemeen wordt de voorgenomen bestuurlijke fusie als positief ervaren. Er werden goede ideeën en adviezen 

ingebracht, zoals het uitwisselen van kennis tussen de leerkrachten onderling en het meer gebruik maken van vakleerkrachten. 

Ook werd het zeker stellen van de eigenheid en identiteit van iedere school als belangrijk punt genoemd. Daarnaast waren er 

goede tips en aanbevelingen als input voor het beleid op ouderbetrokkenheid. Onder andere door regelmatiger contact te 

hebben met ouders en hen meer te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen en daarvoor klankbordgroepen in het leven te roepen. 

Ook stelden ouders en verzorgers vragen. Voor de antwoorden op de veel gestelde vragen gaat u naar:    

-PRIMOvpr:  

https://www.primovpr.nl/wp-content/uploads/2019/12/Veel-gestelde-vragen-beoogde-fusie-10-december-2019-DEF.pdf 

Tijdspad 

Het onderzoek naar de beoogde bestuurlijke fusie zit in de afrondende fase 

en leidt tot een zogenoemde Fusie-Effect Rapportage (FER). In dit rapport 

worden de gevolgen van de fusie beschreven. De stichting Floréo maakt een 

dubbel fusieproces door. Dit betreft het hierboven genoemde fusieproces 

van de vier schoolbesturen op Voorne-Putten Rozenburg en een fusieproces 

voor de twee scholen in Maassluis. Op 4 december is gebleken dat bij het 

proces in Maassluis er een onvoorziene ontwikkeling is. De bestuurders 

hebben in overleg met de voorzitters van de raden van toezicht en beheer 

besloten dat er meer tijd nodig is om dit te verwerken in de FER. Dit 

betekent dat de start van het besluitvormingsproces met een gezamenlijke 

GMR-vergadering op 10 december 2019 verplaatst is naar januari 2020. 

  

De schoolbestuurders hadden graag de FER vanaf 10 december 

gepresenteerd, maar het zorgvuldig omgaan met dit proces gaat voor 

snelheid. Zodra er meer bekend is over het nieuwe tijdspad, zullen de 

bestuurders iedereen, ook u als ouders en verzorgers, hierover informeren.  

https://www.primovpr.nl/wp-content/uploads/2019/12/Veel-gestelde-vragen-beoogde-fusie-10-december-2019-DEF.pdf
https://www.primovpr.nl/wp-content/uploads/2019/12/Veel-gestelde-vragen-beoogde-fusie-10-december-2019-DEF.pdf


          

 
 

 

Terugblik 
Wat hebben we weer een mooi jaar gehad 
waarin we veel mooie dingen hebben 
meegemaakt, gedaan en gezien. 
Zo zijn we begin dit jaar druk bezig geweest 
met de Nationale Voorleesdagen, was dit jaar 
de uitreiking van de Kinderjury in de 
Boekenberg; een geweldig groot feest met 
allemaal bekende schrijvers! Ook hebben we 
een keer een Junior aanschuifkoor gehouden, 
waarbij er hard gezongen werd door alle 
aanwezige kinderen. Zijn we natuurlijk druk 
bezig geweest met de Kinderboekenweek en 
was er in de zomer een Summerschool met 
allemaal leuke activiteiten in de bibliotheken. 
 
Vooruitblik 
Natuurlijk gaan we ook komend jaar weer 
hard aan de slag om er een supermooi jaar 
van te maken! Zo beginnen we het jaar weer 
met de Nationale Voorleesdagen, waarin dit 
jaar het boek ‘Moppereend’ centraal staat. 
Ook wordt er komend jaar 
veel aandacht besteedt aan 
de Poëzieweek, de 
Kinderboekenweek en nog 
veel meer! Houdt de site in 
de gaten om over alles op 
de hoogte te blijven. 
 
Kerstvakantie 
In de kerstvakantie zijn de bibliotheken op een 
aantal dagen gesloten of hebben ze soms 
andere openingstijden. Raadpleeg de website 
van de bibliotheek om de juiste 
openingstijden voor in de kerstvakantie te 
vinden. Dus vergeet niet je boeken voor deze 
dagen te ruilen, zodat je ook in de vakantie 
lekker kunt blijven lezen! 
 

 
 
 
 
 

Kom eens langs in het theater of de bieb 
Donkiesnot – De vrouwen van wanten (5+) 
Donny houdt van dromen en doet dit het liefst 
de hele dag. In zijn dromen is hij een 
wereldberoemde ridder die strijdt 
voor het goede, maar in het echte 
leven lachen zijn klasgenoten hem 
uit. Hoe lang kan je vluchten in je 
dromen als de werkelijkheid elke 
keer om de hoek komt kijken? 
In deze voorstelling kunnen geodriehoeken 
zwaarden worden en speel je misschien 
zelf wel de held. Als je durft tenminste… 
 
Zo 8 december | 15:00 uur |Twee hondjes | 
Jeugdvoorstelling: €8,50 | €5,- t/m 12 jaar 
 
Kerstwandeling 
Wandel langs de verschillende scènes uit het 
kerstverhaal. Volg Maria en Jozef onderweg 
naar Bethlehem, bezoek de herberg die vol is, 
ontmoet de herders en de wijzen uit het 
oosten. Na afloop kun je in de Boekenberg 
opwarmen met warme chocolademelk. Leuk 
voor jong en oud! 
 
Za 14 december | 17:00-20:30 uur | Duur: +/- 
60 min.| Boekenberg | Gratis, wel aanmelden 
 
Challenge 
Voor wie denkt zich te gaan vervelen in de 
kerstvakantie… wij dagen je uit om de 
volgende opdrachten te voltooien! 

x Lachende ouders. Lees een stukje uit 
een boek voor aan je ouders en 
probeer ze te laten lachen. 

x Restaurant. Maak een recept uit een 
kookboek en maak van je keuken een 
echt restaurant (inclusief menukaart). 

x Boek-film. Lees een boek waar ook 
een film van bestaat en kijk na afloop 
van het lezen natuurlijk ook de film! 

x Gedicht. Bereid je alvast voor op de 
Poëzieweek in januari/februari en 
schrijf je eigen gedicht. 



Pre!ige feestdagen 
en een 

Gelukkig Nieuwjaar


