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Kijkje in de Klas
Aankomende maandag is de eerste mogelijkheid om in de middag een kijkje te komen nemen in onze
groepen. I.v.m. de nodige invallers in groepen en het laat ophangen van de inschrijfformulieren bij de
klaslokalen hebben we “het kijkje in de klas” verdeeld over 2 weken.
Maandag 8 oktober kunt u komen kijken in de groepen 1/2. Volgende week maandag is deze mogelijkheid in
de groepen 3 t/m 8.

Succesvolle Informatiemarkt
We kijken met een zeer goed gevoel terug op de informatiemarkt van afgelopen dinsdagmiddag en avond.
Heel veel kinderen en ouders hebben de school bezocht. We willen dan ook graag alle kinderen bedanken
voor hun enthousiaste uitleg en de ouders voor hun komst. Volgend schooljaar gaan we het zeker weer op
deze manier organiseren.

Aanmelden broertjes en zusjes
De aanmeldingen voor nieuwe leerlingen stromen alweer binnen. Dit schooljaar zitten we al helemaal vol.
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Heeft u kinderen onder de 4 jaar die u nog niet heeft aangemeld? Dan verzoeken wij u dit te doen, zodat we
zeker weten dat er ook plek voor hen is.

Op tijd op school
We moeten tegenwoordig vanuit de leerplicht streng in de gaten houden of kinderen op tijd komen op
school. Tien minuten voordat de lessen beginnen zijn alle kinderen en ouders al welkom in de klassen. We
moeten echter strikt om 8.30 en 13.15 uur beginnen. Voor ouders is deze bel het signaal om de klas te
verlaten, zodat we ook echt met de lessen kunnen beginnen. Is uw kind frequent te laat in de les dan volgt
een brief met een waarschuwing van de directie en/of leerplichtambtenaar.

Invallers probleem
We zijn nog maar 5 weken bezig dit schooljaar en de eerste problemen t.a.v. invallers doet zich al voor. Een
aantal basisscholen in Lelystad hebben reeds de beslissing moeten nemen om groepen naar huis te sturen.
Op De Kring hebben we nog steeds kunnen oplossen, omdat we met ambulante collega’s (die op dat moment
geen groep hebben) een groep kunnen opvangen. Echter hun taken waarvoor ze op dat moment zijn vrij
gepland kunnen dan geen doorgang vinden. Het gaat hier bv. dan om taken als extra begeleiding van
leerlingen en het organiseren van zaken voor de schoolorganisatie.
We weten ook dat vel verschillende invalleerkrachten in groepen onrust geeft, maar voorlopig betekent dit
dat een groep wel een leerkracht heeft. Dat geniet sterk onze voorkeur boven het verdelen van kinderen over
de groepen of een groep naar huis sturen. We rekenen dan ook op uw begrip.
Op dit moment wordt ook vanuit onze organisatie SKO nagedacht over het anders organiseren van
schooltijden en lessen.

Ophalen van kleuters
Om 12.00 en 15.15 komen de kleuters in de rij naar buiten. Zij lopen naar een verzamelplek op het plein.
Als de kinderen daar staan mag u uw kind uit de rij komen halen.
Dit doen we zodat we als leerkracht van alle kinderen kunnen zien door wie ze opgehaald worden, i.v.m. de
veiligheid.
Uw kind meldt aan de leerkracht: 'Ik zie....' en dan reageert de leerkracht met ga maar.
Mocht uw kind al bij de deur uit de rij lopen, wilt u dan toch meelopen naar de verzamelplek en aan de
leerkracht melden dat u uw kind heeft? Zo weten we zeker dat iedereen veilig is opgehaald.
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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.

Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Kring,
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