
 

Kringlo op

AGENDA

September

26 Schoolreis Unit 3

28 Zwemles 5B

Oktober

3 Deze week Unit 8 

op kamp

5 Studiedag

6 Opening 

Kinderboekenweek

7 Zwemles 5A

10 Deze week School 

op Seef praktijkles 1

21 Halloweendisco 

groep 7 en 8

24-28 Herfstvakantie

3
INFORMATIEAVONDEN OP DE KRING 

Fijn dat de informatieavonden zo druk bezocht waren. Zeer belangrijk om elkaar te 

ontmoeten, zeker na de afgelopen jaren waarin we door Corona minder mogelijkheden 

hiervoor hadden. De kennismakingsgesprekken gingen over uw kind, de 

informatieavond heeft altijd de ouder centraal staan. U kunt alle vragen stellen en u 

krijgt alle informatie over dit schooljaar. Veel juffen en meesters hadden tijdens de 

informatieavond ook nog een leuke opdracht voor de ouders. 

JUF OF MEESTER VOOR DE GROEP. 

Net voor de zomervakantie kwam de formatie voor dit schooljaar rond. Zo snel mogelijk 

werd er naar ouders gecommuniceerd welke juf of meester voor welke groep kwam. 

Rond de herfstvakantie komen hier wat veranderingen in. De redenen waarom we wat 

verschuiven in de bezetting lopen uiteen van tijdelijk dienstverband tot 

zwangerschapsverlof.  

Juf Kimberley zal met zwangerschapsverlof gaan (medio 

november), juf Jacqueline en juf Melanie keren terug 

van hun zwangerschapsverlof. We willen niet teveel 

veranderen, maar zullen vanwege scholingen en 

werkdagen van personeel wel wat wijzigen. De 

laatste gesprekken met het team zullen volgende 

week plaatsvinden, zodra er meer bekend is van de veranderingen in 

de bezetting van de groepen zullen ouders hierover apart 

geïnformeerd worden. 



 

BRANDOEFENING 

Op woensdag 21 september hebben we een brandoefening 

geoefend. Mooi was dat we met zijn allen heel snel buiten waren 

en dat we niemand kwijt waren. Volgende keer gaan we proberen 

iets efficiënter met de BHV’ers te communiceren. Voor de 

kinderen, maar ook voor de teamleden is het goed om te 

oefenen. Deze oefening doen we drie keer per jaar. 

OUDERBIJDRAGE 

De OuderVereniging van De Kring heeft de mail gemaakt om de 

jaarlijkse ouderbijdrage te kunnen innen. Deze keer is het mogelijk 

gemaakt te betalen via een QR-code. Deze codes zijn per groep 

verschillend.  

Als school zijnde vragen wij u vriendelijk de ouderbijdrage te 

voldoen. De vrijwillige bijdrage maakt het mogelijk dat wij op 

schoolreis gaan en uitgebreid onze feesten vieren. Mochten er 

moeilijkheden zijn om te kunnen betalen, kunt u ook contact 

opnemen met de directie (harry.rusken@edumarevpr.nl). 

SCHOOLREIS GROEPEN 3 

De groepen 3 zullen al snel op schoolreis gaan. Zij gaan a.s. 

maandag 26 september met de bus naar Mini-Mundi te 

Middelburg. Wat leuk dat de groepen weer ver, in de bus 

en met elkaar op schoolreis kunnen. De reden dat de 

groepen 3 zo vroeg in het schooljaar op schoolreis gaan  

heeft te maken met de groepsvorming. De kinderen uit de 

groepen 3 komen uit 4 verschillende kleutergroepen. Om 

het groepsgevoel en de onderlinge band te versterken , is 

het handig om vroeg in het schooljaar op schoolreis te 

gaan. 

BRANDOEFENING BIJ DE KLEUTERS 

Woensdag hadden wij een brandoefening. Toen het alarm afging, zijn we 

allemaal naar buiten gegaan. We moesten zitten op de zandbak rand, zodat de 

juffen ons konden tellen. Toen we compleet waren mochten we weer naar 

binnen. Het ging super goed!

mailto:harry.rusken@edumarevpr.nl


BIEBBAASJES UNIT 7 

Vandaag kwam Celine onze nieuwe ‘bieb’ consulent vertellen dat de kinderen mogen solliciteren om biebbaasje te worden.  

Er worden uit beide groepen 7 kinderen gekozen: 15 in totaal.  

De kinderen zullen elke ochtend van 8:30 tot 9:00 uur de bibliotheek beheren. Boeken innemen, uitlenen en netjes 

opruimen.  

Elk uitgekozen biebbaasje zal dit op 1 ochtend in de week gaan doen.  

De kinderen mogen de komende 2 weken een echte sollicitatiebrief schrijven, knutselen of tekenen.  

Er zijn 4 punten die er echt in moeten komen te staan: 

- Je naam 

- Wat zijn je hobby’s? 

- Waarom wil je biebbaasje worden?  

- Waarom ben jij een goed biebbaasje?  

De brieven kunnen worden ingeleverd tot en met woensdag 5 oktober.

GASTLES UNIT 8 

Deze week hebben we een muziek gastles gehad. De kinderen leerden 

geluiden opnemen, mixen en remixen. 

Verder zijn we met rekenen druk bezig geweest met omtrek, oppervlakte 

en inhoud. Veel kinderen vonden het erg moeilijk. Deze week zijn we 

gestart met breuken. 

Met crea zijn we begonnen met de boeken. Er werd heel wat geplakt! 

Mocht iemand nog een boek  over hebben, dan graag. Eén van de 

kinderen heeft nog geen boek.

KAMP GROEP 8 

De kinderen van unit 8 kijken hier al heel lang naar uit: 

kamp! Volgende week is het eindelijk zover. Met 52 

kinderen vertrekken wij maandag 3 oktober naar Noord-

Brabant. De voorpret is minstens zo leuk als kamp zelf. De 

kinderen zijn al druk bezig met het voorbereiden van 

verschillende optredens: dans, zang en toneel hebben wij al 

gehoord. De groepjes voor het bezoek aan de Efteling 

wisselen continu en ze zijn nu al zenuwachtig voor de 

spooktocht. Het worden hele lange nachten, of slapen ze 

heerlijk als een roos? Het zal een week worden om nooit te 

vergeten.
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Hoera, ik durf

www.indigowest.nl/vraag-hulp/activiteiten-voor-kind-jeugd 

Indigo preventie 
T 088 357 17 00 
E preventie@indigorijnmond.nl

Deelname is kosteloos. 

Voorafgaand vindt er een kennismakingsgesprek 
plaats met ouder(s)/verzorger(s) en kind.

Waar en wanneer? 
Op verschillende locaties in Rotterdam.
Negen bijeenkomsten van 1 uur.
Eén ouderbijeenkomst (webinar).

Aanmelden en informatie

Voor kinderen van 6 t/m 8 
jaar die graag meer willen 
durven en zich dapperder en 
zelfverzekerder willen voelen. 

lle kinderen zijn wel eens bang. 
Maar sommige kinderen zijn veel 
banger dan andere kinderen. Als je 

als kind vaak erg bang bent, kan dat fl ink 
lastig zijn! Kinderen zijn dan bijvoorbeeld 
heel stil of verlegen in de klas en durven 
hun vinger niet op te steken. Of kinderen 
zijn in contacten met andere kinderen 
afwachtend of durven niet voor zichzelf op 
te komen. 

In ‘Hoera, ik durf’ zien kinderen dat zij niet de 
enige zijn die soms dingen spannend vinden of 
niet goed durven. Samen met leeftijdsgenoten 
oefenen de kinderen (spelenderwijs) om zich 
dapperder en zelfverzekerder te voelen. Ze 
hoe ze om kunnen gaan met spannende 
of lastige situaties. Ze leren omgaan met  
angstige, boze of verdrietige gevoelens. 

Tijdens de training gaan we aan de slag met 
het aanleren van vaardigheden om te kunnen 
ontspannen. Ze leren hoe ze negatieve in 
positieve gedachten kunnen veranderen. Ze 

A

leren hoe ze stap voor stap moeilijke en lastige 
situaties aan kunnen gaan. En hoe ze op 
een positieve manier voor zichzelf op kunnen 
komen. 

In ‘Hoera, ik durf’ leren ze hoe ze zich 
dapperder en zelfverzekerder kunnen voelen!

20637043
Doorhalen
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Time4U!
Voor jongeren van 12 t/m 15 jaar 
uit Brielle die een vader of moeder 
hebben met psychische  en/of 
verslavingsproblemen (KOPP-KOV).

pgroeien in een gezin waar een ouder 
psychische of verslavingsproblemen 
heeft, is niet altijd makkelijk. Juist 
op jouw leeftijd heb je meer ruimte 

nodig. Je gaat naar de middelbare school en je 
krijgt steeds meer je eigen leven. Maar als je je 
zorgen maakt om je vader of moeder is dat lastig. 
Misschien heb je vragen, voel je je schuldig 
of wil je weten hoe andere jongeren hiermee 
omgaan. In de jongerengroep Time4U! praat je met 
leeftijdsgenoten die in dezelfde situatie zitten. Dit 
kan je helpen om beter met je situatie om te gaan.

Wat leer je?
• op ontspannen wijze over de situatie thuis praten;
• je krijgt begrijpelijke informatie over de ziekte of 

verslaving van je ouder(s);
• oefeningen om beter met de situatie thuis om te 

gaan;
• tips en trucs om ruimte te maken voor je eigen 

gevoelens. 
• en.... als je dat kunt/wilt: jouw verhaal te 

vertellen aan leeftijdgenoten die in dezelfde 
situatie zitten.

O

www.indigowest.nl/vraag-hulp/activiteiten-voor-kind-jeugd 

Indigo preventie 
T 088 357 17 00 
E preventie@indigorijnmond.nl

Deelname is kosteloos. 

Voorafgaand vindt er een kennismakingsgesprek 
plaats met ouder(s)/verzorger(s) en kind.

Waar en wanneer? 
Centrum voor Jeugd en Gezin in Brielle.
September 2022. 
Dinsdagen van 17.30 tot 19.00 uur. 
8 bijeenkomsten en één ouderbijeenkomst.

Aanmelden en informatie
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uit Brielle die een vader of moeder 

verslavingsproblemen (KOPP-KOV).

pgroeien in een gezin waar een ouder 
psychische of verslavingsproblemen 

nodig. Je gaat naar de middelbare school en je 
krijgt steeds meer je eigen leven. Maar als je je 
zorgen maakt om je vader of moeder is dat lastig. 

omgaan. In de jongerengroep Time4U! praat je met 
leeftijdsgenoten die in dezelfde situatie zitten. Dit 
kan je helpen om beter met je situatie om te gaan.

op ontspannen wijze over de situatie thuis praten;
je krijgt begrijpelijke informatie over de ziekte of 

oefeningen om beter met de situatie thuis om te 

Brielle

20637043
Doorhalen
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Doe-praat-groep
Voor kinderen van 8 t/m 12 
jaar die een vader of moeder 
hebben met een psychische 
ziekte. 

anneer een moeder of vader 
psychische problemen heeft, 
kan dat ook moeilijk zijn voor 

hun kinderen. Soms snappen ze niet goed 
wat er aan de hand is. Soms zijn ze bang of 
maken zich zorgen om hun ouder. Voor de 
vader of moeder is de hulp geregeld, maar 
ook een kind kan wat extra aandacht en 
ondersteuning gebruiken. De Doe-praat-
groep is er voor hen.

W

Je bent niet de enige!
Soms denken ze dat ze de enige zijn, maar er 
zijn meer kinderen die vergelijkbare dingen
meemaken en waarvan hun ouder psychisch 
ziek is. In de groep komen de kinderen bij 
elkaar. Ze leren wat hun ouder heeft en hoe ze 
daarmee om kunnen gaan. Dit wordt gedaan 
door middel van praten met elkaar en samen 
leuke dingen doen zoals spelletjes, video 
kijken, muziek maken en toneel. Ook wordt 
er geoefend met het op een goede manier 
opkomen voor jezelf. Door ervaringen uit te 
wisselen merken zij dat ze niet de enige zijn en 
kunnen ze leren van elkaar.

www.indigowest.nl/vraag-hulp/activiteiten-voor-kind-jeugd 

Indigo preventie 
T 088 357 17 00 
E preventie@indigorijnmond.nl

Deelname is kosteloos. 

Voorafgaand vindt er een kennismakingsgesprek 
plaats met ouder(s)/verzorger(s) en kind.

Waar en wanneer? 
In Rotterdam, Hellevoetsluis en Nissewaard.
Acht wekelijkse bijeenkomsten van 1.5 uur. 
Eén ouderbijeenkomst. 

Aanmelden en informatie

Hellevoetsluis & Nissewaard


