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Studiedag: Een school vol talenten
Aankomende dinsdag heeft het totale team van De Kring een studiedag met als onderwerp: “Op pad met mijn
talenten”. De komende 32 jaar hebben wij met de school ervoor gekozen om meer te gaan werken met de
talenten van alle teamleden en natuurlijk de kinderen. Dit schooljaar richten we ons op de talenten van het
team en hoe we die beter in kunnen zetten. Volgend schooljaar gaan we dit traject voortzetten, maar dan ook
gericht op de talenten van onze leerlingen.

Informatiemarkt
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, de directie, GO kinderopvang en Opdidact
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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.
Mocht u kinderen hebben, die op de dependance leskrijgen, kom dan na uw bezoek langs op de hooflocatie
voor een kopje koffie, thee of ranja.
Hopelijk tot dinsdag 2 oktober!
Overblijfouders gezocht
We zoeken voor dit schooljaar nog enkele ouders, die willen helpen bij de overblijf. U ontvangt hiervoor een
bijdrage. Meer informatie kunt u krijgen bij de directie of bij onze overblijfcoördinator Karin.

Weeksluitingen
Volgende week vrijdag start de 1e weeksluiting van dit schooljaar. De weeksluitingen starten meteen om
13.15 uur. De groepen 1 t/m 4 kijken bij elkaar en de groepen 5 t/m 8. Vrijdag 5 oktober zijn de Pientere
Pinguins aan de beurt. Op de jaarplanning kunt u vinden welke groep aan de beurt is. U bent natuurlijk van
harte welkom om te komen kijken naar uw kinderen.
Brieven mee over beeldmateriaal/AVG en allergieën
Alle kinderen krijgen deze dagen 2 brieven mee voor toestemming (nieuwe AVG-wet) beeldmateriaal en
mogelijke allergieën van uw kinderen. Wij verzoeken u deze brieven in te vullen en weer in te leveren bij de
groepsleerkrachten.
Stagiaires op De Kring
Op onze school maken we graag gebruik van stagiaires. Zo hebben we jaarlijks stagiaires van de Pabo en het
ROC. Dit schooljaar hebben we voor het eerst stagiaires die een nieuwe opleiding volgen. Deze stagiairesgaan
we zowel in de groepen als daarbuiten 9in de onderwijsorganisatie) inzetten. Hieronder stellen zij zich voor.
Beste ouders/verzorgers,
Wij zijn Melanie Frelink (21 jaar) en Ellen Mosselaar (17 jaar). Wij volgen de opleiding Pedagogisch
Professional Kind en Educatie op de Katholieke Pabo in Zwolle.
De opleiding leidt ons op in de functies binnen het onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugdhulp. Wij
worden opgeleid om vanuit specifieke kennis en vaardigheden, een bijdrage te kunnen leveren aan de
ontwikkeling van de kinderen en jongeren van 0-18 jaar.
Onze opleiding duurt twee jaar. In de twee jaar zullen wij elke vrijdag naar school gaan. Dit jaar zullen wij
twee dagen in de week, op maandag en dinsdag, aanwezig zijn in de school. Hier voeren wij dan verschillende
taken binnen de school uit. Naast de taken die we in de school zullen uitvoeren, hebben we ook onze eigen
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opdrachten vanuit school. Hiervoor kunnen we u benaderen en om toestemming vragen om deze opdracht
met u zoon/dochter uit te mogen voeren. Deze informatie blijft binnen onze eigen school en binnen de Kring.
Als u hier vragen over heeft kunt u ons benaderen op maandag en dinsdag.
Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Melanie Frelink

Ellen Mosselaar

Zit je in groep 5 of 6 en wil je graag een instrument leren bespelen? Dit is je kans.
Vanaf 24 september 2018 kan je op verschillende plekken in Lelystad voor € 4 een kennismakingsles krijgen.
Er zijn lessen in de Waterwijk, Botter, Kempenaar, Atol, Lelystad Haven en de Zuiderzeewijk. Ga voor meer
informatie naar https://www.scholierensport.nl/lelystad/sportbedrijf-lelystad/overzichtaanbod/zoeken/kubus
Is het goed bevallen, dan kan je je opgeven voor Lelystad vol Muziek dat in november start.
Dit zijn de voordelen van Lelystad vol Muziek:
 Lage kosten: €99,50 voor een jaar muziekles
 In verschillende wijken, dus altijd in de buurt
 Gratis gebruik van een instrument
 Lessen van een vakdocent via Kubus
 Groepjes van 5 tot max. 7 kinderen
gitaar, klarinet/saxofoon, keyboard, slagwerk, trompet, viool
Wil je zeker zijn van een plek, dan kan je jezelf nu al via de website inschrijven.
https://www.dekubuslelystad.nl/lelystadvolmuziek
Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Kring,
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