
 

Kringlo op

AGENDA

Maart

7 Weer naar school

11 Zwemmen 8A

14 Studiedag. Alle 

kinderen vrij

16 Zwemmen 8B

23 Infoavond ROK

25 Zwemmen 3A

30 Zwemmen 3B

April

8 Zwemmen 4A

13 Zwemmen 4B

15-18 Paasvakantie

22 Koningsspelen

25/4 - 

8/5

Meivakantie

4
Beste ouder(s) / verzorger(s), 

Hierbij ontvangen jullie weer een nieuwe Kringloop zo voor de voorjaarsvakantie. 

BEDANKT ALLEMAAL! 

We willen deze Kringloop starten met een dankwoord richting u als ouder/verzorger. 

Enorm bedankt dat jullie je zo flexibel opgesteld hebben op alle momenten waarop wij uw 

kind/kinderen wegens omstandigheden geen onderwijs konden bieden op school. De 

afgelopen periode, met de regelgeving omtrent Corona, heeft onze planning regelmatig 

doen opschudden. Zelfs op de meest ongunstige momenten, waarop een leerkracht net 

voor de start van de dag toch niet voor de klas kon en wij helaas genoodzaakt waren 

groepen naar huis te sturen… het viel allemaal niet mee. Maar toch was u daar om uw kind 

op te vangen en waar mogelijk thuisonderwijs te bieden. Wij hopen dat dit soort 

momenten minder vaak voorkomen en het liefst helemaal niet meer uiteraard. Echter we 

hebben naast deze Corona perikelen ook nog steeds te maken met een leraren tekort wat 

ons op het volgende onderwerp brengt…. 

START 5DE KLEUTERGROEP 1/2E 

Zoals we in de vorige Kringloop al vermeld hebben, zijn we druk in de weer geweest met 

het formeren van een 5de groep kleuters. Daar omschreven we dat we daarmee medio 

januari wilden starten. Helaas is dat niet helemaal gelukt, maar nu gaat het er dan toch van 

komen na de voorjaarsvakantie. 

Wij hebben uiteindelijk de knoop doorgehakt en een keuze gemaakt die de volgende 

wijzigingen met zich meebrengt: 

Groep 1/2C Anja samen met Annemiek 

Groep 1/2D Saskia 

Groep 1/2E Jacqueline 

Groep 4B Carina en Annelies 

Groep 5A Emmy en Annelies 

De overige groepen blijven ongewijzigd. 

Deze wijzigingen gaan in na de voorjaarsvakantie. De betreffende groepen zijn eerder 

hiervan op de hoogte gebracht. 

Wij wensen onze collega’s en de kinderen waarvoor zij gaan werken een fijne en leerzame 

tijd met elkaar!



 

OUDERAVOND KANJERTRAINING. 

Wat een geweldig grote opkomst was er deze avond, maar ook erg onwennig vanuit huis achter de computer. Toch willen we 

jullie bedanken voor jullie aanwezigheid en hierbij nog wat informatie geven over de belangrijkste onderwerpen van de training. 

Hieronder vindt u een link met informatie over de petten en een filmpje met uitleg hierover. 

https://kanjertraining.nl/kenniscentrum/petten/ 

Het team heeft op maandag 14 maart de derde teamscholing van de Kanjertraining tijdens de studiedag.  

De kinderen zijn dan vrij.

RAPPORT EN RAPPORTGESPREKKEN 

Afgelopen woensdag hebben alle kinderen hun eerste 

rapport van dit schooljaar meegekregen. Ook heeft u zich 

via Parro kunnen inschrijven voor het 10 minuten gesprek 

met de leerkracht. Fijn dat we u weer op school kunnen 

ontvangen voor deze gesprekken de komende periode.

PERSONEEL 

Op dit moment is Carina alweer flink aan het integreren. Na de vakantie is zij weer 3 dagen voor de groep beschikbaar. 

Marianne van groep 7A is op dit moment even uit de running. Naar verwachting zal zij halverwege maart weer hersteld zijn. 

Helaas duurt het herstel van Ciska langer dan verwacht en moeten we het voorlopig nog zonder haar doen. We zijn druk bezig 

met het zoeken van een vervanger die haar taken als KC’er de komende periode op kan vangen voor de unit’s 6, 7 en 8. 

Naast de mensen die we momenteel moeten missen of weer terugkomen, hebben we ook met collega's te maken die we over 

een aantal weken moeten gaan missen... Weliswaar met een veel mooier doel, want we kunnen u verheugd vertellen dat 

Melanie voor de tweede keer moeder mag worden en Jacqueline mag dit over enkele maanden voor het eerst gaan meemaken. 

Wij wensen hen een fijne zwangerschap en een heel prettig verlof, wanneer het zover is.

REGIONAAL OVERLEG KWALITEIT 

Als school nemen wij een aantal keer per jaar deel aan het ROK-overleg. Dit is een overleg in de wijk samen met de andere 

scholen die zich in diezelfde wijk of aangrenzende wijk bevinden. Ons ROK heeft nummer 12 en daarin werken we samen met 

de Hendrik Boogaard school en het Palet. Vanuit het samenwerkingsverband  "Onderwijscollectief"  

http://onderwijscollectiefvpr.nl/ krijgen we een bedrag te besteden, waar we met elkaar een plan voor schrijven. Gezamenlijk 

kiezen we een of meerdere doelen waar we aan willen werken om met elkaar een verbetering in te zetten, voor onze kinderen, 

voor jullie kinderen binnen deze wijk. Als doel, hebben wij o.a. gekozen voor 'goed gedrag'. Een deel van het geld is zo bij ons 

besteed aan Kanjertraining. Maar we hebben meer doelen waar we aan willen werken. Zo heeft ook mediawijsheid onze 

aandacht. Daarom willen we de volgende 'save the date' alvast met jullie delen: 

Uitnodiging 
Team Jeugd en Educatie, en de teams van De Kring, ’t Palet en De Hendrik Boogaard RKL slaan de handen ineen! Op dinsdag 

23 maart organiseren wij een informatie-avond over kinderen en sociale media 

Voor wie? 

Ouders van kinderen van groep 4 t/m 8 van ’t Palet, de Kring en de Hendrik Boogaard RKL 

Wanneer? 

Dinsdag 23 maart van 19.30 uur tot 21.00 uur 

Waar? 

Locatie RKBS Hendrik Boogaard, Rode Kruislaan 3 

Na de vakantie volgt nog een uitnodiging en laten we weten hoe u zich hiervoor op kunt geven. 

Met vriendelijke groeten, 

Team Obs de Kring

http://onderwijscollectiefvpr.nl/
https://kanjertraining.nl/kenniscentrum/petten/


BESTE OUDERS, VERZORGERS EN 
NATUURLIJK KINDEREN, 

Ik ben Amber, 31 jaar en sinds kort ben ik op dinsdag en 

vrijdag op de Kring werkzaam als onderwijsassistente.  

Vorig jaar heb ik besloten om een carrièreswitch te maken 

en ben ik gestart met de opleiding tot leerkracht 

basisonderwijs. Naast mijn opleiding wilde ik al graag 

binnen het onderwijs aan de slag om de klassen 

ondersteuning te bieden en gelukkig kon de Kring mij deze 

kans bieden.  

Basisschool de Kring is voor mij zeker geen onbekende 

school als oud-leerling, maar sinds anderhalf jaar ook als 

ouder van mijn dochter bij de kleuters.  

Ik vind het heel leuk om nu binnen de school aan de slag te 

zijn! !  

Groeten, Amber




