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Informatieavond groep 3 en 8
Ontruimingsoefening op school
OV-verg

Andere opzet Informatieavond
Voor de zomervakantie hebben we aangekondigd om op dinsdag 11 september de informatieavond voor de
hele school te houden. Echter in de eerste vergadering van dit schooljaar hebben we met elkaar besloten om
dit schooljaar voor een andere opzet van de informatieavond te kiezen. Dit betekent dat we nog wel een
informatieavond organiseren voor de groepen 3 en 8. De ouders van deze groepen hebben al een uitnodiging
ontvangen.
Op dinsdag 2 oktober zult u door uw kinderen worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst in alle
groepen. Uw kinderen zullen u op deze bijeenkomst rondleiden door het klaslokaal en vertellen wat ze dit
schooljaar allemaal gaan doen. Natuurlijk zijn ook alle leerkrachten aanwezig in hun klaslokaal. Zij kunnen ook
uw vragen dan beantwoorden. In de aula van de hoofdlocatie zal de koffie, thee en de ranja verzorgd worden
door de Oudervereniging. Ook zal de Medezeggenschapsraad en de directie aanwezig zijn in de aula voor
andere vragen. U bent samen met uw kind(eren) van harte welkom tussen 17.00 en 19.00 uur. We hopen zo
iedereen de kans te geven op school even langs te komen.
Hopelijk tot dinsdag 2 oktober!
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Personeel op De Kring
Afgelopen week zijn we met veel nieuwe leerkrachten, maar ook veel bekende gezichten gestart op De Kring.
Juf Eline en juf Kelly die afgelopen jaar bevallen zijn, werken beiden weer 2 dagen. Juf Eline bij de Kwakende
Kikkers (naast juf Lisanne) en het Wolvennest (naast meester Kenneth) en juf Kelly bij de Noeste Neushoorns
(naast juf Aafke) en de plusgroep.
Juf Ilona is gelukkig weer hersteld en werkt 2 dagen bij de Dolle Dolfijnen (naast juf Annemarie)
Juf Aafke viel vorig schooljaar al veel bij ons in, maar kon gelukkig blijven. Zij geeft les in de Dolle Dolfijnen.
Meester Jan Willem is ook nieuw en geeft les bij de Vlotte Vleermuizen. Op de vrijdag wordt hij vervangen
door meester Tim. Daarnaast vervangt hij juf Yvette in de Drakenwoud. Juf Yvette is voorlopig nog niet in de
groep. Ze komt wel steeds meer op school en ondersteunt individuele of groepjes leerlingen.
Juf Ingrid is ook een nieuwe leerkracht op onze school. Zij gaat lesgeven in allerlei groepen, waardoor
leerkrachten (bouwcoördinatoren) uit deze groepen allerlei onderwijskundige zaken en activiteiten kunnen
opzetten die de schoolorganisatie ten goede komen.
Ook hebben we een nieuwe IB-er en dat is juf Ragnhild (zij is de vervanger van juf Tjarda). Juf Vivian is al een
tijd zwanger, maar komt voorlopig dagelijks enkele uren nog op school om IB-taken te verrichten en juf
Ragnhild in te werken.
Voor o.a. de administratie en andere ondersteunende taken hebben we juf Tanja erbij gekregen naast juf
Mirella.
Juf Janine gaat naast juf Marleen leerlingen in de groepen 3 en 4 extra ondersteunen
Tenslotte hebben we door de inzet van de werkdrukverminderingsgelden meester Martijn voor gymnastiek in
de groepen 1 t/m 6, juf Klazina voor muzieklessen in de groepen 7 en 8 gekregen.
Door de groei van de school krijgen we steeds meer collega’s, maar het eind van de groei is in zicht. Volgend
schooljaar zal de school nog een groep groeien. Daarna hopen we de school op 16 groepen te kunnen
houden. Ons gebouw voldoet al jaren niet meer. We zullen wederom inzetten op een nieuw multifunctioneel
gebouw dat echt toekomstbestendig is voor het onderwijs dat wij alle kinderen willen bieden.

Schoolkalender
Komende vrijdag ontvangt u van ons de nieuwe schoolkalender met hierin alle vakanties, studiedagen,
weeksluitingen en andere activiteiten. Deze ontvangt u zowel op papier als op de mail.

Buitenschoolse opvang
In onze school biedt GO! Kinderopvang opvang bij buitenschoolse opvang bij BSO de Jungle voor kinderen van
4 tot 12 jaar.
BSO de Jungle Het is belangrijk dat uw kind zich bij ons thuis voelt en op een ontspannen manier samen met
leeftijdgenootjes bezig kan zijn. Bij jungle kunnen kinderen na school binnen en buiten spelen, knutselen,
spelletjes spelen en er worden allerlei activiteiten gedaan. In de vakanties is er zelfs een speciaal
activiteitenprogramma.
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Jungle is elke werkdag aansluitend aan de schooltijden geopend tot 18.30 uur. Op schoolvrije dagen en in
vakanties is er de hele dag opvang. Op woensdag en vrijdag vindt de opvang plaats bij IKC het Mozaïek
(Kempenaar 21-06).
Ook is er op maandag en donderdag voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur mogelijk.
U bent altijd van harte welkom om een kijkje te komen nemen op de groep. Voor meer informatie over
tarieven en aanmelden kunt u terecht op de website www.go-kinderopvang.nl.
GO! Kinderopvang Bezoekadres De Schans 19-09 Postbus 2052, 8203 AB Lelystad Telefoon 0320 – 294 900 Email info@go-kinderopvang.nl

Scholierensport
Uiteraard heeft uw kind dit schooljaar weer de mogelijkheid om zich zonder verplichting tot
lidmaatschap te oriënteren op sport en cultuur. Dit project heet ‘’Scholierensport’’. Meer dan 30
verenigingen hebben zich aangemeld om tegen een gereduceerd bedrag uw kind voor een cursus,
clinic of trainingssessie te ontvangen. Op deze wijze kan uw kind kennismaken met de sport /
activiteit. Het inschrijven voor scholierensport (inclusief betaling) gaat vanaf dit schooljaar volledig
digitaal. Uw kind heeft wel een flyer met ontvangen en er hangt een informatieposter op het
infobord bij de gymzaal. Ook dit jaar is de keuze weer reuze en in tegenstelling tot voorgaande jaren
is inschrijving het gehele jaar door mogelijk (let wel, de meeste aanbieders hebben een maximaal
aantal inschrijvingen aangegeven, vol = vol). Aanmelding en betaling gaan vanaf dit jaar volledig
digitaal en zijn gelinkt aan het zogenaamde ‘’Sportpas’’ systeem. Met dit systeem kunt u uw kind
aanmelden, inloggen, inschrijven en heeft u direct overzicht van alle activiteiten waar uw kind aan
deelneemt. Ook de school heeft een account aangemaakt zodat ook wij als school zicht hebben op
onze sportieve cultuur. Kijkt u eens rustig op:
https://www.sportpas.nl/lelystad/sportbedrijf-lelystad/home
Krentenbaard op school
In de kleutergroepen is krentenbaard geconstateerd bij enkele kinderen.
Kinderen mogen met deze ontsteking van de huid gewoon naar school, maar we verzoeken u om
wel de leerkracht op de hoogte te brengen. Kinderen die zich ziek voelen kunnen beter thuis blijven.
Bericht van Team de Kring aan alle leerlingen
Via deze weg wensen we alle leerlingen van de Kring een heel fijn en leerzaam schooljaar toe.

Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Kring,
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