
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

Augustus 

31 aug:  
start schooljaar 
deze dag geen gym 
 

September 

1 sept: 
Start gymlessen 
 
Vanaf 8 sept: 
Start lessen HVO  
in unit 6 t/m 8 
 
7 t/m 18 sept: 
kennismakingsgesprekken 
 
11 sept:  
schoolreis unit 3, unit 4 t/m 7 
en survival unit 8  
 

17 en 18 sept: 

schoolfotograaf? (zie bericht) 

 

30 sept: 

Start Kinderboekenweek 

 

 

 WELKOM  

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
We hopen iedereen weer gezond en uitgerust te mogen begroeten 
aanstaande maandag! Wij hebben in ieder geval veel zin om weer te 
beginnen! Laten we er van uitgaan dat we dit schooljaar prettig 
kunnen starten en dat we net als vorig schooljaar in goede 
gezamenlijkheid met elkaar kunnen optrekken in deze aparte tijden. Vanmorgen is er op 
de valreep nog een nieuw protocol gepubliceerd door de PO-Raad gericht op de nieuwste 
ontwikkelingen. U krijgt na deze Kringloop een uitgebreide informatiebrief hoe wij als 
school met deze richtlijnen zullen omgaan en hoe wij deze richtlijnen zullen hanteren. 
  
Met vriendelijke groet, 
René Fondse 
Directeur obs de Kring Hellevoetsluis  
 

 

  EVEN VOORSTELLEN 

 

Ik ben Meral Sekerci-Can. Ik ben 41 jaar. Ik ben getrouwd en ik 
heb 2 kinderen. Mijn zoon is 16 jaar en mijn dochter is 12 jaar. Ik 
heb 17 jaar op 't Schrijverke gewerkt en 1 jaar tussendoor op de 
Wateringe. Ik heb in die tijd alle groepen les gegeven. Ik hou van 
shoppen en tijd doorbrengen met mijn gezin. Na jaren op 't 
Schrijverke was ik toe aan een nieuwe uitdaging.  

Aankomend schooljaar kom ik gezellig bij jullie op school werken in de groepen 4 en 5. Ik 
heb er heel erg zin in. hoop jullie na de zomervakantie allemaal persoonlijk in goede 
gezondheid te ontmoeten. 
 
 
We hebben voor de zomervakantie afscheid genomen van Rina, onze vakleerkracht gym 
die op de maandagen de gymlessen verzorgde. Vanaf schoolweek 2 zal Demy Kunst deze 
lessen op de maandagen gaan verzorgen. Hij zal zich in een volgende Kringloop aan u 
voorstellen. 

 

  

INTERN BEGELEIDERS 

Door het vertrek van Sandra Bijleveld zijn er intern wat verschuivingen geweest.  
Marjolein Smith wordt IB-er voor de groepen 1/2 
Shelley Baarda wordt IB-er voor de groepen 3, 4, 5 
Ciska Manintveld wordt IB-er voor de groepen 6, 7, 8 
Uiteraard hebben onderling zorgvuldig overgedragen en we werken als IB-ers nauw samen. We hebben er het vertrouwen 
in dat we een goed schooljaar tegemoet gaan.  



 

SCHOOLFOTOGRAAF 
De schoolfotograaf staat gepland voor 17 en 18 september. 
We zijn nog in overleg met de oudervereniging of dit 
doorgang kan vinden en op welke manier. 
 
 
 
 

 KENNISMAKINGSGESPREKKEN 
Zoals elk schooljaar, maken we graag snel kennis met u! 
Deze kennismakingsgesprekken voor de ouders / verzorgers van 
onze unit 3 t/m 8 vinden we altijd erg waardevol. Voor de 
kleuterouders gelden andere gespreksmomenten (6 weken 
nadat uw kind gestart is op school en in jan / feb). 
We denken dat we deze gesprekken na schooltijd weer in ons 
gebouw kunnen laten plaatsvinden, uiteraard volgens de Corona 
voorschriften: 

- Heeft u klachten zoals het RIVM ze heeft omschreven, 
meld u zich dan af; 

- We vragen u om op het tijdstip te komen waarop u 
heeft ingeschreven via MSI en dus om niet te vroeg te 
komen; 

- We zorgen voor desinfectiemiddelen bij de ingangen, 
graag hier bij het betreden van het gebouw uw handen 
mee desinfecteren; 

- Neemt u plaats in de gang bij het betreffende lokaal, 
en zorg voor 1,5 meter afstand van eventuele andere 
wachtende ouders. De leerkracht zal u naar binnen 
vragen; 

- We schudden geen handen; 
- Tijdens de gesprekken zullen de ramen open staan; 
- Graag na het gesprek het gebouw direct via de 

dichtstbijzijnde uitgang verlaten. 
 
We versturen vandaag via MSI het formulier wat bij de 
kennismakingsgesprekken hoort. Wil u dit voor ons invullen? 
Fijn als we dit vóór het gesprek via de mail of via uw kind(eren) 
terug mogen ontvangen, zodat wij ons alvast in kunnen lezen. 
 
Aanstaande maandag zullen de gespreksdagen en tijden in MSI 
klaargezet worden, zodat u hier uw keuze in kunt aangeven. 
 
Mocht u bezwaar hebben tegen een gesprek op school, bent u in 
quarantaine of heeft u Corona gerelateerde klachten, behoort 
een telefoongesprek of digitaal gesprek zeker ook tot de 
mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met de leerkracht van 
uw kind(eren). 

SCHOOLREIZEN  
afgelopen schooljaar en komend schooljaar 
 
We hebben de schoolreis van eind vorig 
jaar voor de units 4 t/m 6 door de 
Coronaperiode doorgeschoven naar 
vrijdag 11 sept. Die dag gaan dus de 
huidige units 5 t/m 7 naar het Archeon! 
 
 

Ook unit 3 heeft zijn uitje van eind 
vorig schooljaar doorgeschoven 
naar vrijdag 11 september,  
die dag gaat dus de huidige     
unit 4 op pad naar Mini Mundo.  

 
 
De survival van unit 7 is ook 
verplaatst naar 11  september, dus 
unit 8 gaat die dag op survival! 
 
11 september 2020: 
Unit 4 dagje Mini Mundo 
Unit 5, 6, 7 schoolreis Archeon 
Unit 8 survival 
 
We denken dat we dit op een verantwoorde manier en 
volgens de Corona richtlijnen kunnen organiseren. 
Meer informatie volgt z.s.m. net als de vraag om een aantal 
hulpouders. 
 
Voor dit schooljaar hebben we ook weer de “gewone” 
schoolreizen gepland. 
Eind 2021 gaat onze huidige unit 3 op pad, gaan onze 
huidige unit 4 t/m 6 op schoolreis en gaat onze huidige unit 
7 op survival. 
De huidige unit 8 gaat nog voor de herfstvakantie op kamp. 
Onze kleutergroepen hebben door het hele jaar heen kleine 
uitstapjes en activiteiten op school. 
  

 

SCHOOLVAKANTIES PERIODE 2020 – 2021    

Herfstvakantie  –  17 t/m 25 oktober  
Studiedag 30 oktober  
Kerstvakantie  –  19 december t/m 03 januari   
Studiedag 04 januari  
Krokusvakantie 20 februari t/m 28 februari   
Studiedag 01 maart   
Goede Vrijdag – 02 april    
Paasmaandag – 05 april  
Koningsdag – 27 april (= vrije dag)   
Meivakantie  –  01 mei t/m 16 mei  
Studiedag 21 mei 2020 
Pinkstermaandag – 24 mei    
Studiedag 23 juni 
Studiedag 16 juli 
Zomervakantie  –  17 juli t/m 29 augustus 
 
4 december: Sinterklaas volgens gewoon rooster: 8.30 – 14.00 uur 
17 december: Kerstviering, kinderen middag 12.00 – 14.00 vrij à 17.00 – 19.00 kerstviering 
23 april: Koningsspelen volgens gewoon rooster: 8.30 – 14.00 uur 



 

 

AVG 

We zijn als scholen steeds meer bezig met AVG (wet op bescherming persoonsgegevens). We vragen u begin dit 
schooljaar weer het formulier te tekenen waarop u o.a. uw voorkeuren voor toestemming kunt geven rondom het 
plaatsen van door ons gemaakte foto’s van uw kinderen op bijv. onze website. U ontvangt dit formulier via MSI. Graag 
zsm inleveren bij de leerkracht (via mail of meegeven aan uw kind(eren). 

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!  

 
 
NIEUWE REKENMETHODE 

 
Dit schooljaar gaat onze school starten met een nieuwe rekenmethode, Getal & Ruimte Junior. Hieronder informeren wij u 
graag over deze methode.  

Wat is Getal & Ruimte Junior  
Getal & Ruimte Junior is dé nieuwste rekenmethode van 
Noordhoff. De methode sluit aan op Getal & Ruimte, de 
grootste wiskundemethode voor het voortgezet onderwijs. De 
kans is groot dat uw zoon of dochter bij de overstap naar het 
voortgezet onderwijs ook hiermee gaat werken. Ze hebben 
daarmee een voorsprong, omdat ze al gewend zijn aan de 
manier van rekenen zoals deze in de junior editie wordt 
aangeboden.   

Kenmerken  
Of kinderen nu met boeken of digitaal werken: aandacht, 
zelfvertrouwen en eigenaarschap zijn de basis. Omdat dit de 
voorwaarden zijn voor effectief rekenonderwijs. Zowel op 
papier als digitaal werken de kinderen aan één onderwerp per 
week met vaste rekenstrategieën (manieren om dingen uit te 
rekenen). Er is iedere dag instructie en de kinderen gaan in 
kleine stapjes van oefenen (met ‘kale’ sommen) naar 
toepassen in context (de zogenaamde ‘verhaaltjessommen’). 

• Aandacht: één onderwerp per week en iedere dag klassikale instructie.  
• Zelfvertrouwen: duidelijke, altijd werkende rekenstrategieën.  
• Eigenaarschap: uitleg(animaties), test jezelf (om zelf te ontdekken wat je nog verder wilt oefenen voor de 

toets) en feedback op maat.  

Meer weten?  
Op de website getalenruimtejunior.nl leest u meer over de methode. U kunt natuurlijk ook altijd terecht bij de leerkracht.  

We blijven daarbij met Gynzy rekenen werken. In de middenbouw met name met de Werelden, in de bovenbouw ook qua 
verwerking van de dagelijkse lessen.   

 

SCHOOLBREED LEZEN 

We starten dit schooljaar in alle groepen dagelijks met 
lekker lezen. 

 

 

 

Meer hierover in een volgende Kringloop 

BIEBBOEKEN 

We hopen dat de kinderen deze zomer lekker veel gelezen 
hebben! 
 
Fijn als alle biebboeken maandag 
ingeleverd worden, zodat we de 
bieb weer kunnen opschonen en er 
weer veel nieuwe boeken 
uitgeleend kunnen worden. 
De bieb is weer volledig open ! 
  

 



 

 GYMROOSTER    2020-2021  (zwemrooster volgt zsm) 

 
MAANDAG  lessen  gegeven door vakleerkracht Demy          

08.45 – 09.30 uur groep 6b 
09.30 – 10.15 uur groep 6a 
10.15 – 11.00 uur groep 4a 
11.00 – 11.45 uur groep 4b 
11.45 – 12.00 uur toezicht 4b 
12.00 – 12.30 uur pauze 
12.30 – 13.15 uur groep 7b 
13.15 – 14.00 uur groep 7b 
14.00 7b zelfstandig naar huis 

 

DINSDAG     lessen  gegeven door vakleerkracht Sherilyn 
08.45 – 09.30 uur groep 5a 
09.30 – 10.15 uur groep 5b 
10.15 – 11.00 uur groep 3a 
11.00 – 11.45 uur groep 3b 
11.45 – 12.00 uur toezicht 3b 
12.00 – 12.30 uur pauze 
12.30 – 13.15 uur groep 7a  
13.15 – 14.00 uur groep 7a 
14.00 7a zelfstandig naar huis 

 

DONDERDAG     lessen  gegeven door vakleerkracht Sherilyn 
08.45 – 09.30 uur groep 8a 
09.30 – 10.15 uur groep 8a 
10.15 – 11.00 uur groep 8b 
11.00 – 11.45 uur groep 8b 
11.45 – 12.00 uur toezicht 8b 
12.00 – 12.30 uur pauze 
12.30 – 13.15 uur groep 5a 
13.15 – 14.00 uur groep 6a 
14.00 6a zelfstandig naar huis 

 

VRIJDAG     lessen  gegeven door vakleerkracht Sherilyn 
08.45 – 09.30 uur groep 3a 
09.30 – 10.15 uur groep 3b 
10.15 – 11.00 uur groep 4b 
11.00 – 11.45 uur groep 4a 
11.45 – 12.00 uur toezicht 4a 
12.00 – 12.30 uur pauze 
12.30 – 13.15 uur groep 5b 
13.15 – 14.00 uur groep 6b 
14.00 6b zelfstandig naar huis 

 


