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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Bij deze weer een nieuwe Kringloop! Een iets langer voorwoord dan normaal, maar zeker de moeite 

waard om te lezen! 

Op het moment van schrijven zitten de CITO-onderdelen er weer op. Vanaf groep 3 hebben de 

kinderen de verschillende onderdelen gemaakt, hebben de collega’s de antwoorden nagekeken en 

gaan we deze gegevens binnenkort analyseren en interpreteren. Daarna stellen we nieuwe 

streefdoelen op per groep. Op deze manier houden we scherp in de gaten hoe de kinderen zich op 

de verschillende leergebieden ontwikkelen en kunnen we zien hoe ze in vergelijking met 

leeftijdsgenoten in het land staan. 

Wij willen immers dat de leeropbrengsten van de kinderen zo goed mogelijk tot uiting kunnen 

komen. We vinden het als team erg belangrijk om te sturen op kwaliteit in de manier hoe we 

bijvoorbeeld het beste instructie kunnen geven en ook het analyseren van resultaten en hier een 

plan van aanpak op maken valt hieronder. Tijdens de afgelopen studiedag en de komende 

studiedag van 7 februari staat het onderwerp ‘kwaliteit’ dan ook prominent op onze agenda. In het 

verlengde van dit alles: op 11 februari hebben we een ‘interne audit’ op onze school. Een oud-

inspecteur, twee collega’s van onze samenwerkende besturen en één collega van buiten onze 

besturen komen een dag onze school bekijken. De kinderen merken hier niet zo veel van, tenzij er 

een kort lesbezoek plaatsvindt in de groep. Dit kan ongeveer een half uurtje duren, de kinderen 

zullen twee ‘auditoren’ zien die achterin de groep zitten. We hebben vrijwillig gekozen om mee te 

werken aan deze interne audit. Met de terugkoppeling van de auditoren en onze eerder ingevulde 

zelfevaluatie gaan wij vervolgens aan de slag. 

Afgelopen week en deze week staan er meerdere ‘Doe-Kunst’ voorstellingen op het programma in 

onze aula. Het waren afgelopen week in ieder geval erg leuke voorstellingen waarvan de kinderen 

zichtbaar hebben genoten. Mooi dat de kinderen van andere scholen te gast waren op de Kring en 

dat zij ook van deze voorstellingen hebben kunnen genieten. De Nationale voorleesdagen zijn 

inmiddels geëindigd, ook dit was zoals altijd een mooie belevenis voor de kinderen en de 

leerkrachten! 

Rest mij u nog te melden dat er vanaf medio maart een nieuwe ondergrond langs het Kasteel zal 

worden aangelegd. De bandensnippers zijn vanaf dan passé! Het is een ondergrond die voldoet aan 

de strengste en nieuwste eisen op het gebied van veiligheid rondom speeltoestellen. De 

ondergrond wordt vast, egaal, kan betreden worden bij nat weer en geeft niet af. Daarnaast is de 

ondergrond bijna onderhoudsvrij en zorgt het ervoor dat het schoolplein nog mooier wordt. 

Tegelijkertijd wordt de ondergrond van de duikelrekken aangepakt. Wanneer er meer bekend wordt 

over de precieze aanlegdata, krijgt u dat te horen vanzelfsprekend. Een feestelijke opening van het 

vernieuwde schoolplein lijkt me zeker op z’n plaats! Ook hierover later meer. 

Met vriendelijke groet, 

René Fondse



TOPONDERNEMERS 

Na de vakantie zijn we begonnen met het nieuwe thema. In unit 4 is dat ‘Wie ben ik?’ En in unit 5 t/m 8 ‘vlinders in je buik’. 

Unit 4  

In unit 4 leren de kinderen veel over zintuigen. De kinderen werken over horen, zien, proeven, ruiken en 

voelen. 

Unit 5 

In unit 5 kunnen de kinderen zelf een kaart kiezen over bijvoorbeeld een zwangerschap of over vlinders. Zij maken hierbij een 

folder. Juf Emmy geeft unit 5 les over de brandweer. En juf Tonneke leert de kinderen over de ontwikkeling van de vlinder. Ook 

komt de moeder van Kiano vertellen over ‘wat een dikke buik’, want zij is zelf zwanger. Het thema wordt voor de voorjaarsvakantie 

afgesloten doordat de kinderen aan elkaar presenteren wat ze hebben geleerd. 

In Unit 6 leren de kinderen de komende weken over hoe een vlinder ontstaat, maar ook over de zijderups. De kinderen leren ook 

waarom vogels nesten maken en hoe bloemen in de winkel komen te liggen en wat de rol van de bloemenveiling is. 

Daarnaast leren de kinderen nog over een zwangerschap, magnetisme, bliksem en de brandweer. 

Heel divers en heel interessant. De juffen en de kinderen hebben er zin in! 

Unit 7 en 8 

In unit 7 en 8 vinden de leerlingen het thema best een beetje spannend… ze leren over de puberteit, trouwen,  voortplanting bij 

dieren en aids. Maar ook over de spijsvertering, de bloedsomloop, het huwelijk bij ridders en jonkvrouwen en hoe en waarom er 

mummies gemaakt werden. De kinderen geven presentaties voor de klas.

SCHOOLVAKANTIES PERIODE 2020 – 2021 

Herfstvakantie  –  17 t/m 25 oktober 

Kerstvakantie  –  19 december t/m 03 januari 

Krokusvakantie  –  20 februari t/m 28 februari 

Goede Vrijdag – 02 april 

Paasmaandag – 05 april 

Koningsdag – 27 april 

Meivakantie  –  01 mei t/m 16 mei 

Pinkstermaandag – 24 mei 

Zomervakantie  –  17 juli t/m 29 augustus 

LET OP: 

De bovenstaande data worden onder voorbehoud verstrekt. 

Wijzigingen kunnen mogelijk zijn. 

* De studiedagen voor volgend schooljaar worden eind van dit 

schooljaar gepubliceerd.

ONDERGROND KASTEEL 

Komend voorjaar zullen de snippers op het onderbouwplein 

vervangen worden! Het bestuur heeft ingestemd met de 

aanschaf van een nieuwe, duurzame ondergrond. Zodra alle 

werkzaamheden afgerond zijn, zullen we dit met een klein 

feestelijk tintje openen. We houden u op de hoogte van de 

voortgang.

 INSCHRIJVINGEN 

Denkt u aan het inschrijven van eventuele broertjes en zusjes 

(indien van toepassing)? Wij zijn al bezig met komend schooljaar 

en het is voor de organisatie handig om te weten hoeveel 

kinderen we kunnen verwachten. Inschrijfformulieren kunt u bij 

de schooldirectie ophalen. 

AVG 

We zijn als scholen steeds meer bezig met AVG (wet op bescherming persoonsgegevens). Begin dit schooljaar heeft u een 

formulier getekend waarop u o.a. uw voorkeuren voor toestemming heeft kunnen geven rondom het plaatsen van door ons 

gemaakte foto’s van uw kinderen op bijv. onze website. Van u verwachten we dat foto’s die door u gemaakt zijn (bijv. tijdens de 

Sinterklaasintocht, van vieringen of uitjes), ook voor eigen gebruik zijn.  Zo staat dit ook vermeld op het door u getekende 

formulier. Dank voor uw medewerking! 



BIBLIOTHEEK OP SCHOOL 

Vanaf 28-1 nationale voorleesdagen kleuters 

met gastlessen door onze leesconsulente 

Marleen 

Vanaf 5-2 poëziedagen met gastlessen in unit 

3 t/m 8 door onze leesconsulente Marleen

SCHOOLFRUIT 

De afgelopen weken hebben we weer volop kunnen genieten van het schoolfruit, wat we via Schoolfruit.nl op school 

aangeleverd krijgen. Fijn om op deze manier een gezond en verantwoord extraatje te hebben op school! 

Van de website: 

Een gezonde school presteert beter 

Het belang van gezonde voeding is de drijfveer van onze werkzaamheden. 

De ‘gezonde tien uurtjes’ op school zijn niet te missen als moment om fruit of groente te eten. Een kind heeft namelijk 150 

gram groente en 2 maal per dag fruit nodig om goed te presteren. Leerlingen die gezond eten kunnen zich beter 

concentreren, presteren beter, zijn minder snel ziek, zitten lekkerder in hun vel en vertonen minder pestgedrag (Bron: De 

Gezonde Basisschool van de Toekomst) 

Met het faciliteren van gezonde voeding dragen wij bij aan onze missie om gezonde voeding op scholen voor iedereen 

bereikbaar te maken. Schoolfruit.nl richt zich op alle kinderen in Nederland. 

Elk kind heeft volgens Schoolfruit.nl namelijk recht op structureel toegang tot gezonde voeding op school. 

Daarnaast houdt Schoolfruit.nl zich ook bezig met de omgeving van het kind en motiveert de organisatie 

kinderen om bewuster te eten. 

Kijk voor meer informatie op https://schoolfruit.nl

BERICHT VAN HET BESTUUR OVER DE BESTUURLIJKE SAMENWERKING 

Goede voortgang geboekt op weg naar de bestuurlijke samenwerking 

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

Kring zijn blij u te kunnen informeren dat het onderzoek naar de beoogde bestuurlijke fusie is afgerond. Dit heeft geleid tot 

een Fusie-EffectRapportage (FER) waarin de gevolgen van de fusie worden beschreven. 

Om u inzicht te geven in de effecten en pluspunten van de beoogde fusie zijn de highlights uit de FER voor u op een rijtje 

gezet: klikt u op onderstaande link voor de samenvatting: 

https://www.primovpr.nl/wp-content/uploads/2020/01/Samenvatting-FER-15-januari-2020.pdf 

Besluitvorming 

Op 10 januari jl. is de Fusie-Effectrapportage (FER) schriftelijk ter instemming aangeboden aan de (K)GMR’s. Dit is de officiële 

start van het instemmingstraject. Hiervoor hebben de raden een wettelijk termijn van zes weken en kunnen zij reageren tot en 

met 21 februari 2020. Ook is er een start gemaakt met het proces van besluitvorming met de vakbonden en de Nederlandse 

Katholieke School Raad. In maart wordt het proces van besluitvorming gestart met de gemeente.   

Poëzieweek 2020 

30 januari t/m 5 februari 

Poëzie verrast en verwondert, een gedicht raakt het hart en geeft kleur aan de 

dag. Donderdag 30 januari is het Gedichtendag: Doe mee! Er is altijd tijd voor 

een gedicht. 

Hoe lang duurt het voorlezen van een gedicht. Een minuut? Die kun je makkelijk 

missen. Elke dag. En in die minuut breng je je familie aan het lachen, leer je ze 

spelen met taal of geef je  ze nieuwe inzichten. En in alle gevallen verrijk je hun 

leven. 

TIP: Maak zelf eens een gedicht. Dit kan op veel verschillende manieren. Maak 

bijvoorbeeld een stapelgedicht, knipgedicht of stiftgedicht.

https://www.primovpr.nl/wp-content/uploads/2020/01/Samenvatting-FER-15-januari-2020.pdf
https://schoolfruit.nl
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_nlNL814NL814&biw=1680&bih=939&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNQllHB4uQdARJhYTfAobs2UC5VVPw%253A1568193995856&sa=1&ei=y714XaXsM6OVmwXhhKbwCw&q=stapelgedicht&oq=stapelgedicht&gs_l=img.3...0.0..410369...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz-img.tvg81hyJldQ&ved=0ahUKEwjl_b7wucjkAhWjyqYKHWGCCb4Q4dUDCAY&uact=5
https://www.google.nl/search?q=knipgedicht&sxsrf=ACYBGNSFnEFV_kJTgjg_F3d14ojBwPCiKw:1568194816745&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAlPb3vMjkAhUC_aQKHc1WC-EQ_AUIEygC&biw=1680&bih=939%23imgrc=_
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_nlNL814NL814&biw=1680&bih=939&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNSRcGovegKm-hLh6HQ7eA9Z-kkZ7g%253A1568194259113&sa=1&ei=0754XbzOBqiFmwWW77LoBw&q=stiftgedicht&oq=stiftgedicht&gs_l=img.3...0.0..182877...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz-img.XmD-F_mgYy0&ved=0ahUKEwj8g4PuusjkAhWowqYKHZa3DH0Q4dUDCAY&uact=5
https://www.primovpr.nl/wp-content/uploads/2020/01/Samenvatting-FER-15-januari-2020.pdf
https://schoolfruit.nl
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_nlNL814NL814&biw=1680&bih=939&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNQllHB4uQdARJhYTfAobs2UC5VVPw%253A1568193995856&sa=1&ei=y714XaXsM6OVmwXhhKbwCw&q=stapelgedicht&oq=stapelgedicht&gs_l=img.3...0.0..410369...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz-img.tvg81hyJldQ&ved=0ahUKEwjl_b7wucjkAhWjyqYKHWGCCb4Q4dUDCAY&uact=5
https://www.google.nl/search?q=knipgedicht&sxsrf=ACYBGNSFnEFV_kJTgjg_F3d14ojBwPCiKw:1568194816745&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAlPb3vMjkAhUC_aQKHc1WC-EQ_AUIEygC&biw=1680&bih=939%23imgrc=_
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_nlNL814NL814&biw=1680&bih=939&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNSRcGovegKm-hLh6HQ7eA9Z-kkZ7g%253A1568194259113&sa=1&ei=0754XbzOBqiFmwWW77LoBw&q=stiftgedicht&oq=stiftgedicht&gs_l=img.3...0.0..182877...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz-img.XmD-F_mgYy0&ved=0ahUKEwj8g4PuusjkAhWowqYKHZa3DH0Q4dUDCAY&uact=5


         

 
 

 

Geef een boek cadeau 
Vanaf 7 februari is het in Nederland 
wereldberoemde boek Koning van Katoren 
van Jan Terlouw voor slechts twee euro te 
koop bij elke boekhandel (op=op). Dat is bijna 
een cadeau! Samen zorgen we ervoor dat alle 
kinderen opgroeien tussen de boeken. 
Meer informatie: 
http://geefeenboekcadeau.nl/ 
 

 
 
Doe een gedicht! Poëzieweek van 30 januari 
t/m 5 februari 2020 
Bibliotheek Zuid Hollandse Delta en 
Bibliotheek de Boekenberg zijn dol op 
gedichten. Daarom zetten wij in plaats van 
één week de hele maand februari in het teken 
van Poëzie! We trakteren de groepen 3 t/m 8 
op mooie poëzielessen, waardoor leerlingen 
vast vaker vragen of er in de groep een 
gedicht kan worden voorgelezen. Of waardoor 
ze zelf eens een gedichtenbundel uit de 
bibliotheek lenen en zich thuis verdiepen in 
poëzie! 
Hier alvast een gedicht van Joke van Leeuwen: 
 
Heppie 
Ik voel me ozo heppie 
zo heppie deze dag. 
en als je vraagt: wat heppie 
als ik eens vragen mag, 
dan zeg ik: hoe wat heppie, 
wat heppik aan die vraag, 
heppie nooit dat heppieje 
dat ik hep vandaag? 
 
Voorleeswedstrijd 2020 
Begin februari vinden er vijf plaatselijke 
rondes van de Nationale Voorleeswedstrijd  

plaats, op Goeree-Overflakkee, in 
Hellevoetsluis, Brielle en in Spijkenisse. Zo’n 
50 leerlingen uit groep 7 of 8 van verschillende 
basisscholen strijden voor een plaats in de 
regionale ronde om uiteindelijk in de 
landelijke finale (media mei) uitgeroepen te 
worden tot Nationaal Voorleeskampoen 2020. 
 
Grootouders lezen voor 
In 2025 verlaat geen enkel kind school met 
een leesachterstand, dat is het streven van de 
Leescoalitie. Binnenkort start de Leescoalitie 
namelijk een nieuwe campagne en zal daarbij 
grootouders inschakelen. De bijzondere band 
tussen grootouder en kind wordt ingezet om 
de liefde voor het lezen door te geven. Maar 
je hoeft niet te wachten tot de start van deze 
campagne! Vraag aan opa en oma om 
vandaag al ruimte in hun agenda vrij te maken 
om aan hun kleinkind voor te lezen. 
Meer informatie: http://leescoalitie.nl/ 
 
Typecursus De Typetuin gaat van start 
Bij voldoende aanmeldingen start in het 
voorjaar de klassikale typecursus van de 
Typetuin in De Boekenberg. Deze cursus is 
geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 
8. Met bekroonde leeromgeving, goede 
begeleiding en 100% diplomagarantie! 
Kinderen oefenen op hun eigen tempo en 
niveau. Met 8 groepslessen en een kwartier 
oefenen per dag hebben ze het typen zo  
onder de knie!  

 
Startdatum dinsdag 3 maart | 16.30 tot 17.30 
uur | € 185,- meer informatie en aanmelden 
via de Boekenberg. 
Link:https://www.bibliotheekdeboekenberg.nl
/agenda/activiteiten/Typecursus-van-de-
Typetuin.html 
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