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A U G U S T U S  2 0 2 1

AGENDA

Augustus

30 Eerste schooldag.  

Geen gym.

31 Start gymlessen

September

6 Start lessen HVO in 

groepen 6-8

6-19 Kennismakings- 

gesprekken

16+17 Schoolfotograaf

Oktober

6-17 Kinderboekenweek

WELKOM  

WELKOM  

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen van de Kring, 

Ik hoop dat u een fijne vakantie heeft gehad in goede gezondheid!  

De leerkrachten van de Kring zijn afgelopen week weer hard bezig geweest om de school in 

orde te maken zodat aanstaande maandag de kinderen weer ontvangen kunnen worden.  

Helaas moet ik het schooljaar aftrappen met een minder leuk bericht. René Fondse, 

directeur van de Kring, is voorlopig vanwege omstandigheden niet inzetbaar. Het team is 

daar afgelopen week al over geïnformeerd.  

Ondergetekende zal voorlopig samen met het managementteam van de school de 

dagelijkse gang van zaken in goede banen leiden. Daar René naar verwachting langere 

periode afwezig zal zijn, gaan we zoeken naar een passende oplossing om zijn afwezigheid 

op te vangen. Ook zullen we daar binnenkort met de Medezeggenschapsraad van de 

school van gedachten over wisselen.  

Zodra de passende oplossing bekend is zal ik u daarover berichten. Indien u vragen heeft 

over uw kind(eren) verwijs ik u in 1e instantie graag naar de leerkracht(en) van uw kind(eren). 

Heeft u vragen in algemene zin dan verzoek ik u een mailtje te sturen naar 

kring@edumarevpr.nl. 

Nogmaals, geen leuk bericht om mee te starten, maar desalniettemin wens ik iedereen een 

fijn schooljaar toe en het team van de Kring kijkt er naar uit de kinderen weer te zien! 

Met vriendelijke groet, 

Sylvain Bogerd 

Regiodirecteur (Hellevoetsluis) 



KENNISMAKINGSGESPREKKEN 

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 ouders van de groepen 1/2 gelden andere gespreksmomenten 

(6 weken nadat uw kind gestart is op school en in jan / feb). De gesprekken kunnen weer in ons gebouw plaatsvinden, 

uiteraard volgens de nog geldende Corona voorschriften:  

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

- We vragen u om op het tijdstip te komen waarop u zich heeft ingeschreven via Parro 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.  

Via Parro ontvangt u het formulier wat wij als leidraad voor het gesprek zullen gebruiken.  Wij stellen het op prijs als we dit 

vóór het gesprek via de mail of via uw kind(eren) terug mogen ontvangen, zodat wij ons alvast in kunnen lezen. U kunt het 

gesprek komende week plannen via Parro. Mocht u bezwaar hebben tegen een gesprek op school, bent u in quarantaine 

of heeft u Corona gerelateerde klachten? Dan behoort een telefoongesprek ook tot de mogelijkheden. Neem hiervoor 

contact op met de leerkracht van uw kind(eren).  

ABSENTIEMELDINGEN VIA PARRO 

Sinds dit schooljaar is de functie van absentiemeldingen in Parro actief. 

U ziet een nieuwe knop in Parro waarop u de absentie kunt aangeven. U 

kunt kiezen uit: ziek / verlof/ afwezig medisch / geoorloofd verzuim. 

Voor het laatste geldt altijd in overleg met de leerkracht.  

TRAKTATIES 

Graag verpakt en het liefst zo gezond mogelijk. 

KAMP 

Kamp groep 8 maandag 4 oktober t/m vrijdag 8 oktober. 



Vakantieperiode Begindatum Einddatum

Herfstvakantie 16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021

Kerstvakantie 24 december 2021 t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 t/m 6 maart 2022

Goede vrijdag 15 april 2022

Paasmaandag 18 april 2022

Meivakantie 23 april 2022 t/m 8 mei 2022

Hemelvaartweekend 26 mei 2022 t/m 27 mei 2022

Pinkstermaandag 6 juni 2022

Zomervakantie 9 juli 2022 t/m 21 augustus 2022

VAKANTIEROOSTER 2021-2022

STUDIEDAGEN 

Dinsdag 23 november 

Maandag 6 en dinsdag 7 december 

Maandag 14 maart 

SPECIALE DAGEN 

3 december: Sinterklaas volgens gewoon rooster: 8.30 – 14.00 uur 

22 december: Kerstviering, kinderen middag 12.00 – 14.00 vrij à 17.00 – 19.00 kerstviering. Let op afhankelijk van Corona 

anders viering onder schooltijd van 08.30 – 14.00 uur. 

22 april: Koningsspelen volgens gewoon rooster: 8.30 – 14.00



SCHOOLFOTOGRAAF 

De schoolfotograaf staat gepland voor 16 en 17 september. U 

krijgt binnenkort meer informatie.  

AVG  

Onze wettelijke verplichting rondom AVG (wet op bescherming persoonsgegevens) verlangt van ons elk jaar registratie 

van uw wensen. 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 en 

toestemming voor medische handelingen. U kunt het formulier voorafgaand aan de kennismakingsgesprekken op 

school invullen. 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! 

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. 


