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Sinterklaas op De Kring
Op dinsdag 4 december komt “hopelijk” Sinterklaas bij ons op school. We zullen hem met de hele school rond
8.30 – 8.45 uur welkom heten op ons schoolplein.
Echter de kinderen van de groepen 1 t/m 4 verzamelen zich met hun jas aan in de klas. Het is de bedoeling
dat zij eerst het laatste filmpje over Sinterklaas in de klas bekijken. Daarna gaan we met de klassen weer naar
buiten, om klaar te gaan staan voor de aankomst van Sint op het schoolplein. Op het plein wordt gezamenlijk
gezongen en terwijl we wachten op de aankomst van de Sint.
Na de aankomst op school gaan de kinderen weer naar binnen. De kinderen van de dependance gaan terug
naar De kleine Kring en de groepen 5 en 6 kinderen gaan naar hun klas. De andere groepen gaan nadat ze hun
jas hebben opgehangen naar de middenruimte. Hier is eerst een gezamenlijk programma.
We hebben op deze dag een continurooster. Dus alle kinderen blijven over en dienen dus eten en drinken
mee te nemen naar school. Om 14.00 uur gaat de school voor alle kinderen uit.
Portfolio’s
Dit schooljaar zijn we gestart met nieuwe portfoliomappen voor alle leerlingen. We schaffen vanaf nu die
voor alle kinderen aan. De inhoud van deze mappen en mogelijk ook de gesprekken kunnen verschillen per
groep, want we zien dit heel nadrukkelijk als een experimenteer jaar!
Aan het einde van dit schooljaar gaan we de portfoliomappen evalueren en willen we tot een uniforme opzet
komen voor de school.
 Schouw 12-03, 8232 ZA Lelystad
 0320-228060
`

 www.dekring.net
 dir.kring@skofv.nl

Nieuwe methode voor taal en spelling
We hebben aan het begin van dit schooljaar een nieuwe methode voor taal en spelling aangeschaft. Deze
methode heet Staal. Wellicht had u dit van uw kind(eren) al gehoord. Deze methode is veel uitdagender voor
de kinderen. We zien ook veel kinderen met meer plezier werken aan de opdrachten. De toetsen, die bij de
methode horen vallen echter lager uit t.o.v. oude methode. Dit heeft enerzijds te maken dat deze methode
moeilijker is dan de vorige, maar ook dat we (leerkrachten en leerlingen) moeten wennen aan een andere
vraagstelling.
Schoolfruit

Komende week krijgen de kinderen: appel, kaki, waspeentjes

We hebben u, ouders uitgenodigd om Schoudercom te installeren op de smartphone en een
gebruikersaccount aan te maken. Veel ouders hebben dit ondertussen gedaan en ook allerlei gegevens zijn
toegevoegd, zoals extra noodnummers. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, doe dit dan alstublieft zo
spoedig mogelijk. Lukt dit niet kom dan gerust langs bij de groepsleerkrachten dan helpen zij u verder.
Hieronder vindt u nogmaals de informatie uit het vorige Kringgesprek.
De Kring gaat voor de communicatie met de ouders ‘SchouderCom.nl’ gebruiken. Dit is een online
communicatieplatform dat voor alle betrokkenen overzicht brengt in de communicatie en onder andere
berichten, enquêtes en een jaarkalender ondersteunt.
Iedere ouder kan zelf zijn/haar eigen gebruikersaccount in SchouderCom aanmaken, hiervoor ontvangt u
komende week een uitnodigingsemail. Berichten worden binnen SchouderCom verstuurd, waarbij een email
ter notificatie (of een notificatie via de App) aan de ontvanger wordt gestuurd. Ons ouderportaal zal straks te
bereiken zijn op https://kbsdekring.schoudercom.nl/overzicht en daarnaast ook via de App ‘SchouderCom’.
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Bij het inrichten van het school-account worden de basisgegevens van de leerlingen (naam, groep en
leerlingnummer) en de emailadressen van de ouders in SchouderCom geïmporteerd. Overige informatie,
zoals adres en telefoonnummers, kunt u zelf toevoegen en daarbij aangeven of andere ouders deze gegevens
ook mogen zien. De school en SchouderCom gaan zorgvuldig om met de privacy van deze gegevens. Een link
naar de volledige tekst van de privacy policy van SchouderCom is te vinden op
http://www.schoudercom.nl/privacy_policy.
Het invullen van extra gegevens zoals adres en telefoonnummers is niet verplicht maar maakt het de school
wel makkelijker om uw gegevens up-to-date te houden in ons administratiesysteem.
Sporten met Pieten
Op woensdagmiddag 28 november 2018 organiseert Sportbedrijf Lelystad in sportzaal Horst een spectaculair
Pietenfeest voor peuters en kinderen uit groep 1 tot en met 4. Van 14.00 tot 15.15 uur kan uw kind samen
met onze Pieten meedoen aan leuke sport- en spelactiviteiten en zo alvast in de stemming komen voor
pakjesavond.
Dansen, rennen en klimmen De kinderen kunnen deze dag lekker komen rennen, springen, dansen, klimmen
en klauteren. Deelname kost € 2,00. Voor dit bedrag mag uw kind aan alle activiteiten in de sporthal
meedoen. De hal is open vanaf 13.45 uur. Van tevoren inschrijven i

Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Kring,
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