
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Kringloop 2   
AGENDA 

Oktober 

1 okt: 
Inhaalmoment 
schoolfotograaf  
 
5 okt: 
Dag van de leerkracht 
 
12 okt: 
Unit 8 op kamp 
 
19 t/m 25 okt: 
Herfstvakantie 
 
30 okt: 
Studiedag (leerlingen vrij) 
 
 
 

November 

4 nov: 
Planning gespreksronde naar 
ouders 
 
Vanaf 16 nov: 
Gesprekken 
 
17, 19, 20 nov: 
School op Seef lessen  
(onder voorbehoud) 
 
 
 

 

 WELKOM  

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
Bij deze alweer Kringloop nummer 2! In deze uitgebreide editie kunt 
u veel informatie inwinnen over diverse onderwerpen. Onder andere 
komt de ingebruikname van het nieuwe ouderportaal ‘Parro’ voorbij, 
is er nieuws over de kinderboekenweek, treft u een kort verslag van de schoolbrengweek 
van School op Seef aan, is er gerichte informatie over het CJG en het SMW en zijn er twee 
leuke excursieverslagen! 
 
Dan nog een aantal andere meldingen: 

• Ventilatie: ons facilitair bedrijf ‘Anculus’ heeft de ventilatie op onze school 
geïnspecteerd.  Onze ventilatie voldoet aan de eisen en is goedgekeurd. 

• Sinds deze week is onze schoolgids 2020-2021 gepubliceerd op onze website.  
• Vanaf aanstaande maandag krijgen de leerlingen van unit 5, 6, 7 en 8 dagelijks 

hun iPad mee naar huis. Dit omdat wij voorbereid willen zijn op mogelijke 
ontwikkelingen rondom het Coronavirus. We merken dat we nu af en toe uitval 
hebben door leerkrachten die uit voorzorg getest worden. We willen 
betreffende klassen dan waar mogelijk weer thuisopdrachten kunnen laten 
maken. Alle leerlingen van unit 5, 6, 7 en 8 krijgen dus maandag hun iPad mee. 
Hierbij zit ook een gebruikersovereenkomst. Deze graag tekenen en z.s.m. 
retour aan school. Fijn als u goed notie neemt van de afspraken op de 
overeenkomst, zoals het opladen van de iPad en het vervoeren een stevige tas. 

  
Veel leesplezier en alvast een goed weekend! 
 
Met vriendelijke groet, 
René Fondse 
Directeur obs de Kring Hellevoetsluis  
 

 

 

 

 

 

 



SCHOOLFOTOGRAAF 
De schoolfotograaf is op 1 oktober extra op school geweest 
voor kinderen die eerder afwezig waren.  
 
 
GYM 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s) 
 
Bij gym is het verplicht om gymkleren te dragen.  
Dit bestaat uit gymschoenen, korte broek (in de winter mag 
er ook zeker een lange sportbroek gedragen worden) en een 
t-shirt.  
Een kort topje is niet wenselijk.  
Ook dienen de haren vastgebonden te zijn in een staart of 
vlecht.  
 
Brillen, sieraden en overige belangrijke spullen dienen in de 
tas gestopt te worden.  
Armbandjes die niet af kunnen bij de kinderen dienen 
bedekt te zijn met een zweetbandje. Heeft uw kind een 
armbandje die niet af kan en geen zweetbandje kan uw kind 
niet meedoen aan klimmen, klauteren, zwaaien en 
trampoline springen. 
 
Dit alles is voor de eigen veiligheid, maar ook de veiligheid 
van ons als juf/meester.  
 
Met sportieve groeten 
Demy Kunst 
Sherilyn van der Veen-Woudenberg 
vakleerkrachten bewegingsonderwijs 
 
 
 
 

  
SCHOOLBRENGWEEK SCHOOL OP SEEF 
We hebben eind september succesvol meegedaan aan de 
schoolbrengweek van School op Seef. Een initiatief dat zeer 
gesteund wordt door de gemeente.  
Wist u trouwens dat het hele School op Seef project op de Kring 
door onze gemeente gesubsidieerd wordt!? 
 
De wethouder kwam tijdens deze week een kijkje nemen en was 
zeer tevreden over het groot aantal lopende en fietsende 
kinderen / ouders / verzorgers rondom de school. 
 
De veiligheid op de parkeerplaatsen blijft de aandacht 
verdienen. We vragen onze ouders / verzorgers rondom de 
school zeer rustig te rijden, de auto op de daarvoor bestemde 
plekken te parkeren en uit te kijken voor voetgangers en fietsen. 
 
Met elkaar zorgen we ook buiten voor een veilige omgeving! 
 

 
 
 
 
LUIZEN PLUIZEN 
Fijn wanneer u thuis regelmatig uw kind(eren) controleert op 
teken en luizen. De schoolcontroles zijn komen te vervallen door 
de coronamaatregelen waardoor we geen hulpouders in school 
ontvangen. Zie voor meer info: https://www.rivm.nl/hoofdluis 
 
Luis in je haar? Kammen maar! 
Hoofdluis kun je krijgen van iemand die hoofdluis heeft. De 
luizen lopen van het ene hoofd naar het andere, bijvoorbeeld als 
kinderen met elkaar spelen of een selfie maken. Ze verplaatsen 
zich niet via kleding, beddengoed of knuffels. 
 
Hoofdluis komt echter bij alle kinderen voor, dus ook bij 
kinderen jonger dan 4 jaar en kinderen die op de middelbare 
school zitten. Het is dus ook belangrijk om kinderen thuis 
regelmatig te controleren op hoofdluis. Je kunt dit bijvoorbeeld 
op de eerste dag van elke maand doen. 
 
Hoofdluizen zijn niet schadelijk, maar vooral vervelend. Ze 
kunnen voor veel jeuk zorgen. Om te voorkomen dat hoofdluis 
een hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig 
het haar te controleren (u kunt op deze link drukken voor meer informatie) 
Als kinderen hoofdluis hebben, is het belangrijk dat gezinsleden, 
klasgenootjes of vriendjes met hoofdluis tegelijkertijd worden 
behandeld. Zo kunnen ze elkaar niet steeds opnieuw besmetten. 

 
Afb: neten in verschillende stadia. Links gevuld, uitkomend, tot 
rechts leeg. De kleur van de neten verandert: van donkerder bij 
gevuld tot doorzichtiger bij leeg, en afhankelijk van de 
weerkaatsende haarkleur. 

NIEUW OUDERPORTAAL  

 
We zijn geleidelijk over aan het gaan op een nieuw 
ouderportaal: Parro. 
Parro is een zeer gebruiksvriendelijk systeem wat via een 
app werkt en waarop we berichten, foto’s, planningen en 
gespreksuitnodigingen kunnen klaarzetten voor u.  Ook 
kunnen we snel en eenvoudig met u communiceren via de 
chat functie.  
 
Over een aantal weken zal Mijn Schoolinfo (MSI) uit de lucht 
gaan. Heeft u hulp nodig bij het aanmelden of installeren 
van Parro, geef dit aan bij de leerkracht.  
 
Parro zelf werkt hard aan een functie waarmee u snel een 
absentie kunt doorgeven. Deze functie is echter nu nog niet 
beschikbaar. 
U kunt voorlopig nog absenties doorgeven via de 
chatfunctie in Parro aan de leerkracht. Dit vóór 8.00 uur ‘s 
ochtends. 
 
Binnenkort zullen we ook informatie over de ouderbijdrage 
vanuit de oudervereniging (OV) via Parro met u delen. Aan 
Parro zit ook een heel handig betalingssysteem vast, wat het 
betalen van de ouderbijdrage veel gebruiksvriendelijker 
maakt.  

 



NIEUWS VANUIT DE OV 

Schoolreis Archeon unit 5 t/m 7  (inhaal unit 4 t/m 6 vorig schooljaar) 
Afgelopen vrijdag 11 september gingen we met de groepen 5,6,7 eindelijk naar hun welverdiende 
schoolreis naar Archeon, waar de kinderen toch wel naar uitkeken. In de ochtend verzamelden 
we eerst in de klassen, alwaar we per unit naar de bussen gingen. Het was een apart afscheid 
van de ouders, die heel trots en vol met spanning aan de overkant van de bussen stonden. Maar 
wat hadden de kinderen er zin in! 
Na een klein uurtje rijden waren we in ’t Archeon en wat hadden we prachtig weer!! Daar konden 
de kinderen met hun begeleiders lekker rondlopen in het park en van alles bezichtigen en ook 
zelf doen. In een kano varen, armbandjes knutselen, zelf een kaars maken en hoe werd toch 
vroeger vuur gemaakt ? Wat toch ook heel leuk was, was om te zien hoe de mensen er vroeger 
uitzagen. 
In het midden van ’t park hadden we ons verzamelpunt, waar iedereen even bij kon komen en 
lekker kon lunchen en drinken in de zon en waar kinderen hun tas/jas achter konden laten om 
gewoon lekker door het park heen te rennen zonder bagage. En nog beter, bij het verzamelpunt 
was ook een leuke grote speeltuin. En dat is altijd voor iedereen leuk, of je nu klein of groot 
bent. 
Rond half 3 was het toch wel spannend voor alle kinderen, want we gingen naar een heus 
(corona-proef) arena gevecht, alwaar meester Bram het moest opnemen tegen een andere 
ridder. Na dit gevecht kregen de kinderen nog een ijsje en rond 1600 uur gingen we weer terug 
in de bus naar school. 
En uiteraard niks zo leuk als zingend en gillend terug in de bus, want tja ondanks de drukke dag, 
hadden de kinderen nog energie voor 10 ! 
Iedereen kijkt terug op een superleuke, interessante, schoolreis. 
OV obs de Kring 
 
 
 
Schoolreis mini Mundi unit 4  (inhaal unit 3 vorig schooljaar) 
Eindelijk was het zover, na een paar keer verzetten was daar de schoolreis waar de kinderen zo 
naar uit hadden gekeken.  
Vrijdag 11 september was de dag. In de ochtend allemaal verzamelen in de klas en dan met zijn 
allen naar de bus. Spannend en superleuk.  
De kinderen waren lekker uitgelaten en na een uurtje kwamen we op de bestemming aan.  
We waren iets te vroeg dus lekker met zijn allen in het zonnetje ons 10-uurtje gegeten.  
  
Toen mochten we naar binnen, eerst even verzamelen op de plek waar we zaten en even de 
regeltjes aan horen en toen los!!! De kinderen konden overal zelfstandig in wat natuurlijk 
hartstikke stoer is. Zo werd de achtbaan niet één, niet twee, niet drie, maar veelvuldig gedaan.  
  
Rond half één lekker lunchen met een patatje en wat lekkers, niet dat ze de tijd namen om te 
eten want er moest gespeeld worden.  
Nog even alles een paar keer gedaan en toen was het tijd voor een lekker zakje chips en weer 
de bus in.  
De juffen dachten dat wordt een lekker rustige terugreis want ze zijn hartstikke moe, maar 
niks was minder waar... Ze waren nog drukker hahaha..  
  
We kijken terug op een hele leuke schoolreis met heerlijk weer. 
OV obs de Kring 
 

 

 

 

 

 



SCHOOLVERPLEEGKUNDIGE EN SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERKER 

Als jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werk zijn wij verbonden aan deze school. 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin nodigt u en uw kind uit. De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) zien alle kinderen, op school of op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek in groep 2 of als uw kind 
een prik krijgt. Daarnaast heeft het CJG een rol bij schoolziekteverzuim, in het schoolzorgteam en is aan de school van uw 
kind een jeugdverpleegkundige verbonden. 
 
Uitnodiging groep 2: meten, wegen en meer  
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen langs te komen voor een afspraak op het CJG of op 
school. Bij de uitnodiging zitten twee vragenlijsten. Tijdens de afspraak onderzoeken we de ogen, oren en motoriek van uw 
kind. Ook wordt uw kind, in ondergoed, gemeten en gewogen. Aansluitend is er ruimte om met de jeugdarts in gesprek te 
gaan. We gebruiken hiervoor de antwoorden van de ingevulde vragenlijsten. Heeft u vragen over de opvoeding, thuis- of 
schoolsituatie of gezondheid van uw kind, dan kunt u ze stellen. 
 
Uitnodiging 9 jaar: vaccinaties  
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het een uitnodiging voor twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en 
polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt hierover vooraf een brief via het RIVM. 
 
Uitnodiging groep 7: meten, wegen en meer  
Wanneer uw kind in groep 7 zit, krijgt u een brief waarin we u de mogelijkheid geven een afspraak met ons te maken. U kunt 
zelf kiezen of u dit wilt. Redenen kunnen zijn: 
• U maakt zich zorgen, bijvoorbeeld omdat uw kind niet goed slaapt 
• U heeft vragen, bijvoorbeeld over voorbereiden op het voortgezet onderwijs 
• U heeft het idee dat uw kind niet lekker in het vel zit 
• Uw kind is te zwaar, of juist te licht, en daarover wilt u advies 
Soms sturen wij gelijk een uitnodiging voor een afspraak met de jeugdverpleegkundige. Bijvoorbeeld omdat wij ons zorgen 
maken, graag iets met u en uw kind willen bespreken of omdat u eerder zelf heeft aangegeven een afspraak te willen. 
 
Schoolziekteverzuim  
Samen met de school van uw kind, wil het CJG meer aandacht geven aan kinderen die door ziekte niet naar school kunnen 
komen. Lang of veel ziek zijn kan gevolgen hebben voor de schoolprestaties en daardoor ook voor het welzijn en de 
gezondheid van uw kind. Uw kind wordt dan, met medeweten van u, door de school aangemeld bij de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige van het CJG. 
 
Zorgteam op school  
Het zorgteam bestaat uit verschillende deskundigen die met elkaar overleggen en verbonden zijn aan de school. Afhankelijk 
van de vraag kan school de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te nemen aan het zorgteam. Hier wordt u 
altijd van op de hoogte gebracht. 

 
 
 

 

De jeugdverpleegkundige op school  
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De 
jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! De jeugdverpleegkundige die 
verbonden is aan de school van uw kind, is: 
• Ilona Groen in’t Woud 
• Telefoonnummer: 088 – 201 0000 
• E-mail: i.groenintwoud@cjgrijnmond.nl 
Alles over gezond en veilig opgroeien Het CJG is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, 
jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien 
en verzorging. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen 
en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te 
maken. Als u dat wilt, bieden zij u en uw kind (van -9 maanden tot 18 jaar) ook advies en 
ondersteuning. 
Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar de website 
www.centrumvoorjeugdengezin.nl 

 

 
 
 

 

Mijn naam is Samira van Delft. Als schoolmaatschappelijk werker (SMW) ondersteun ik de 
ouders bij vragen rondom het opgroeien en opvoeding. Dit kunnen allerlei verschillende vragen 
zijn: Verlopen de contacten met leeftijdsgenootjes moeizaam? Is er een verandering met grote 
impact in de thuissituatie? Maak je je zorgen over pesten of gepest worden? Kun je hulp 
gebruiken bij het opvoeden? 
Middels een intakegesprek gaan wij samen op zoek naar de mogelijkheden voor uw kind om 
zich weer prettig te voelen. Dit kan door een aantal gesprekken met mij of door trainingen of 
help ik u bij het vinden van de weg naar de instanties. 
Tevens bieden wij ook trainingen aan voor kinderen, zoals sociale weerbaarheidstraining of 
Kind in Echtscheiding Situatie (KIES) groep. Ook heb ik kennis van het aanbod van groepen van 
andere organisatie, zodat we zorg op maat hebben. 
Het schoolmaatschappelijk werk is een dienstverlening en voor ouders/kinderen zijn er geen 
kosten aan verbonden. De gesprekken zijn ook vertrouwelijk. Mocht u een afspraak willen 
maken bij het SMW voor u of uw kind, dan kan dat via s.vandelft@kwadraad.nl of bel mij op 
06-11518026. Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.kwadraad.nl 
 



 

 

AANBOD VANUIT SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK       

Beste ouders,  
Met het nieuwe schooljaar hebben we onderstaand groepsaanbod voor kinderen:  
 

SOWE (groep 5 t/m 8)  
Schoolmaatschappelijk werkers van Hellevoetsluis en Oostvoorne organiseren sociale weerbaarheidstrainingen voor 
kinderen waarin zij leren voor zichzelf op te komen, om te gaan met boosheid en pesten. Dit doen we door activiteiten 
aan te bieden m.b.t. grenzen stellen, nee zeggen, stevig staan en leren omgaan met teleurstellingen. Hierdoor kan het 
zelfvertrouwen van een kind groeien.  
 
Tijdens de training doen we verschillende spelletjes en oefeningen in thema zoals;  
- Hoe maak je vrienden en hoe houd je vrienden?  
- Wat kan je doen als je niet mee mag spelen?  
- Hoe kan je “nee” zeggen en grenzen stellen?  
- Hoe werken emoties en lichaamstaal?  
- Hoe kan je vervelende gedachten inwisselen voor helpende gedachten? 
 

 

KIES (KIES = Kinderen in Echtscheidings Situatie) 
De spel- en praatgroep KIES helpt kinderen van wie de ouders gaan scheiden of zijn gescheiden. Veel kinderen begrijpen 
niet waarom hun ouders gaan scheiden. Ze denken bijvoorbeeld dat het hun schuld is of denken dat ze jullie weer 
gelukkig kunnen maken. In de groep vinden de kinderen herkenning bij elkaar.  
 
Tijdens de spel- en praatgroep leren je kinderen jullie scheiding beter te begrijpen. Ze verwoorden wat de scheiding voor 
hen betekent en leren hun vragen en angsten te uiten. Door te communiceren met ‘ikboodschappen’ kunnen ze 
gemakkelijker omgaan met conflicten. Zo ontstaat een gedragsverandering: je kinderen krijgen een positiever zelfbeeld 
en meer zelfvertrouwen.  
 
De spel- en praatgroep wordt geleid door gecertificeerde KIES-coaches. Ze behandelen onderwerpen die samenhangen 
met een scheiding. KIES heeft 8 bijeenkomsten en is voor kinderen van 4 tot 8 jaar en van 8 tot 12 jaar. 
 

 
Voor aanmelding voor één van de groepen graag aanmelden bij Samira van Delft, schoolmaatschappelijk werker 
(s.vandelft@kwadraad.nl).  
Dan stuur ik u het aanvraagformulier op. Voor eventuele interesse in het schoolmaatschappelijke werktraject kunt u 
contact met mij opnemen via s.vandelft@kwadraad.nl of via 0611518026 . 
 
Hartelijke groet,  
Samira van Delft  
Maatschappelijk Werker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIEBBOEKEN 

Er zijn al veel geleende biebboeken ingeleverd.  
Fijn als we snel alle lang geleende boeken weer op school hebben. 
 
SCHOOLBREED LEZEN 

We zijn dit schooljaar in alle groepen gestart met dagelijks lekker lezen. Kinderen mogen in hun 
zelfgekozen biebboeken lezen, we doen aan boekpromotie, we laten nieuwsbegripteksten lezen, 
we lezen voor, we laten kinderen woordrijtjes oefenen, enzovoorts.    

In de komende weken zal de leesconsulente vanuit de bibliotheek ook tijdens deze lekker-lees-
momenten in de groepen komen. Zij zal lessen boekpromotie verzorgen en lessen geven over hoe je 
een goed boek kunt kiezen. 

 

Helpt u thuis mee met leesbevordering? 

Het is belangrijk om elke dag minimaal een kwartier voor te lezen of zelf te lezen. Kinderen die plezier hebben in lezen, 
gaan meer lezen, gaan daardoor steeds beter lezen en blijven lezen. Lezen heeft een bewezen positief effect op 
woordenschat, spelling, begrijpend lezen en schrijven. 

Tips om thuis aan leesbevordering te doen vindt u op onderstaande site: 

https://www.lezen.nl/nl/online-leesbevordering-voor-thuis 

 

 

 

 

 

 

EN TOEN? – KINDERBOEKENWEEK IN TEKEN VAN GESCHIEDENIS 
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, 
waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in 
oorlogstijd of kom van alles te weten over de oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden 
te ontdekken. Verken alle werelden van toen door het lezen van boeken! 

We organiseren op de Kring diverse leuke en leerzame activiteiten rondom de Kinderboekenweek.  

 

 

 

 

 

 



ZWEMROOSTER    2020-2021  
 

                              Weeknummer                                         Vrijdag                                              Groep         8:30 start,  8.10 a 8.15 bus 

38 18-9-2020 3A  

40 2-10-2020 4A X fout in planning zwembad 

42 16-10-2020 5A  

45 Donderdag!  5-11-2020 4A 12.30 zwem ! 12.15 bus 

46 13-11-2020 6A  

48 27-11-2020 7A Fiets 

50 11-12-2020 8A Fiets 

2 15-1-2021 3A  

4 29-1-2021 4A  

6 12-2-2021 5A  

10 12-3-2021 8A Fiets 

12 26-3-2021 7A Fiets 

14 9-4-2021 6A  

22 4-6-2021 4A  

24 Donderdag! 17-6-2021 3A 13.00 zwem! 12.45 bus 

24 18-6-2021 5A  

26 2-7-2021 6A Fiets 

28 Donderdag! 15-7-2021 7A 13.00 zwem! 12.45 fiets 

 

                              Weeknummer 

                                    

                                     Woensdag 

                                             

                                             Groep 

        

          8:30 start, 8.10 a 8.15 bus 

37 9-9-2020 3B  

39 23-9-2020 4B  

41 7-10-2020 5B  

45 4-11-2020 6B  

47 18-11-2020 7B Fiets 

49 2-12-2020 8B Fiets 

51 16-12-2020 3B  

1 6-1-2021 4B  

3 20-1-2021 5B  

5 3-2-2021 6B  

7 17-2-2021 7B Fiets 

9 3-3-2021 8B Fiets 

11 17-3-2021 3B  

13 31-3-2021 4B  

15 14-4-2021 5B  

17 28-4-2021 6B  

21 26-5-2021 7B Fiets 

 
 

 


