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BESTE OUDERS, 

Inmiddels ben ik een maand in functie als directeur ad interim op de Kring. Ik ken nu de 

namen, en heb er de juiste gezichten bij, van alle medewerkers. De afgelopen periode heb ik 

mij bezig gehouden met een aantal lopende zaken binnen het team. Met alle medewerkers 

heb ik een kennismakingsgesprek gehouden om inzicht te krijgen in het functioneren van de 

school. De indruk die ik daarbij heb gekregen is dat dit een heel leuke school is waar hard 

gewerkt wordt door een team dat nog heel wat wil en kan leren. De open sfeer in het team 

voelt goed aan en geeft een basis voor ontwikkeling. Ondertussen gaat het onderwijs 

natuurlijk gewoon door en hebben er allerlei activiteiten plaatsgevonden waarvan u elders in 

deze kringloop verslagen kunt lezen. 

Een van de zaken die opgepakt moet worden is het continurooster. Dit is ingesteld in de 

Corona tijd vanwege veiligheids- en gezondheidsredenen van u, de kinderen en het 

personeel. Nu er versoepelingen mogelijk zijn willen we als team nadenken over hoe we er in 

de toekomst mee om zullen gaan. Hierbij moeten we rekening houden met alle spelende 

belangen: die van u, die van de kinderen en die van het team. We houden u op de hoogte 

van de voortgang op dit dossier. 

Kees Witteman 

PAUZES 

Pauzes goed bemensen is een probleem op de Kring. We zijn naarstig op zoek naar 

oplossingen. Voor Corona hadden we hiervoor de pedagogisch medewerkers van 

Kinderkoepel. Nu de tijden zijn veranderd kunnen we daar niet meer op terugvallen. We 

proberen het nu geheel intern op te lossen. Dat lukt nog wel maar steeds moeilijker 

aangezien de teamleden ook recht hebben op een fatsoenlijke pauze. Wellicht zijn er 

onder u die een pedagogische opleiding hebben en die ons kunnen en willen helpen? Laat 

het weten via Parro of via de mail en dan nemen we contact met u op



 KAMP 

Maandag 4 oktober vertrok unit 8 naar Noord-Brabant voor 

een kamp om niet te vergeten. De spanning was in de bus 

wel te merken, want de kinderen wisten nog niet bij wie ze 

op de kamer zaten. Aangekomen bij de accommodatie 

werden de kamers ingedeeld en waren er vele blije 

gezichten te zien. Er was heel veel te doen op de locatie 

dus gingen de kinderen op pad. Elke avond sloten we af 

met een leuk spel in het bos. De nachten waren kort, maar 

toch stonden we elke ochtend fris en fruitig op. Helaas 

kwam de sportdag op woensdag door de vele regen te 

vervallen, maar wisten juf Karin en Meester John snel een 

ander programma in elkaar te draaien. In de middag was 

het wat droger waardoor de geplande activiteiten door 

konden gaan. Ook dit eindigde weer met regen, maar dat 

mocht de pret niet drukken. Natuurlijk zijn wij ook dit jaar 

naar een pretpark gegaan. Uit alle hoeken en gaten van het 

land kwamen er spoken naar het landgoed om deel te 

nemen aan de spooktocht. Via deze weg willen wij alle 

"griezels" nogmaals bedanken voor hun komst. Kamp werd 

afgesloten met spetterende optredens en een disco die tot 

in de late uurtjes duurde. Zo energiek de kinderen waren op 

de heenweg, zo gelaten waren ze op de terugweg. Veel 

kinderen deden een dutje in de bus om de gemiste slaap in 

te halen. Al met al kunnen we terugkijken op een 

fantastische week.

HET LEERLINGENCONGRES 

Ieder jaar vindt er een Edumare-leerlingencongres plaats waarbij alle leerlingen uit groep 8 die in de leerlingenraad zitten aan 

mogen deelnemen. In totaal waren er 60 kinderen aanwezig. 

Dit jaar was het congres op 13 oktober en hebben Evan en Jiske uit unit 8 onze school vertegenwoordigd. 

Het thema van dit jaar was ‘Gelijke kansen voor kinderen’. Een belangrijk en actueel onderwerp. De kinderen was vooraf gevraagd 

om na te denken over de volgende vragen: 

Is kansen maken moeilijk? 

Kun je het leren? 

Hoe kunnen we op onze scholen meer dezelfde kansen maken voor kinderen. 

Evan en Jiske vertelden dat ze veel hebben gepraat over welke vormen van kansongelijkheid ze in hun eigen omgeving zien en 

ook in andere delen van de wereld. Ook hebben ze allerlei ideeën voorgedragen hoe ze zelf iets kunnen doen om de 

kansongelijkheid te verminderen. Kleinere klassen helpen hierbij, dan is er meer aandacht voor ieder kind. Maar ook door 

bijvoorbeeld geld in te zamelen middels een activiteit of spullen te verkopen. De opbrengst gaat dan naar armere kinderen.  

Daarnaast vonden ze dat ze zelf ook goed moeten letten op discriminatie en ervoor zorgen dat dit niet gebeurd. Tenslotte vonden 

ze het belangrijk om anderen te helpen hoe en waar je kunt en vertrouwen in elkaar te hebben. 

Kortom, de kinderen vonden dat iedereen erbij hoort en dat elk kind dezelfde kansen zou moeten krijgen. Ongeacht je 

woonplaats, je afkomst of huidskleur.  

Prinses of boer, arm of rijk: iedereen is gelijk!

KANJERTRAINING 

Beste ouders/verzorgers, 

Op 23 november krijgt het team van obs de Kring hun eerste 

studiedag. Deze staat in het teken van de Kanjertraining. Het 

team krijgt dit jaar 3 Kanjertraining studiedagen zodat zij zelf in 

de klas Kanjerlessen kunnen geven en de Kanjertaal gaan 

spreken. Kanjertraining staat voor:  

 vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. 

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling 

vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren 

van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een 

prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie 

lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas 

goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). 

Voor u als ouders/verzorgers volgt op een nog af te stemmen 

tijdstip een informatie avond over Kanjertraining. 

Wilt u meer weten? Kijk op de website: www.kanjertraining.nl

http://www.kanjertraining.nl


SCHOOL OP SEEF. 

Op dinsdag 26, donderdag 28 en vrijdag 29 oktober is het 

dan eindelijk zover. We mogen voor het eerst in lange tijd 

weer praktijklessen verkeer geven! De lessen voor de 

groepen 1 en 2 zullen worden gegeven op het kleuterplein. 

We hebben ervoor gekozen om  met de kleutergroepen op 

het schoolplein te blijven, om hier in een rustige en veilige 

omgeving diverse verkeerssituaties te kunnen oefenen. 

Mogelijk zullen de kinderen uit de kleutergroepen tijdens 

de derde praktijkles, later dit schooljaar wel de wijk in gaan. 

De lessen voor de kinderen uit groep 3 tot en met 8 zullen 

worden gegeven op de parkeerplaats bij Warren. Tijdens 

deze lessen oefenen de kinderen fietsvaardigheden en drie 

verschillende verkeerssituaties. Voorafgaand aan de 

praktijkles worden de oefeningen van de les besproken met 

de kinderen. Hierbij maken we gebruik van het Digibord, 

waarop we de verschillende onderdelen van de les kunnen 

laten zien. 

De kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 hebben bij deze 

lessen hun fiets nodig. De groepsleerkrachten zullen u een 

bericht sturen, om te laten weten wanneer uw kind zijn of 

haar fiets mee moet nemen. 

De kinderen uit de groepen 1 en 2 hebben geen fiets 

nodig, zij zullen voornamelijk oefenen met lopend 

oversteken. 

Wij hebben er veel zin in en hopen op mooie en leerzame 

verkeerslessen! 

KINDERBOEKENWEEK IN DE GROEPEN 1 EN 2. 

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien 

jaar, ieder kind kan worden waar hij van droomt. 

Gedroomd hebben we deze weken zeker! De kinderen hebben goed nagedacht wat ze later wilden worden. Met behulp van 

een heel aantal ouders die gastlessen kwamen geven werd het al een stuk leuker en makkelijker. De politie is langs geweest, 

de dokter, de fysiotherapeut, een havenmedewerker en ook nog een piloot met een stewardess! Allemaal fantastisch! In de 

groepen hebben we het allemaal nagespeeld en nog veel meer: een held, een jurylid bij de Voice, een kapper, een koning 

en een bakker, enz. 

De letter b van beroepen zit er goed in! Na de herfstvakantie gaan we nog  

1 weekje door met dit thema en dan beginnen we met het thema Herfst. 

HALLOWEENDISCO 

Op 29 oktober is er weer een spetterende disco voor unit 

7 en 8. 

Dit keer in het thema “Halloween”. 

We verwachten alle kinderen natuurlijk in een griezelige 

outfit. 

De disco is voor unit 7 van 18.00 uur tot 19.15 uur en 

voor unit 8 van 19.30 uur tot 21.00 uur. 

Bij aanvang krijgen de kinderen een strippenkaart voor 

een versnapering en wat te drinken. 


