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Studiedag, kinderen vrij

Carnaval

Succesvolle disco avond
Gisteravond heeft de leerlingenraad een zeer succesvolle disco-avond georganiseerd. Ruim 120 kinderen uit
de groepen 5 t/m 8 hebben een gezellige avond gehad op school. Er is heel veel gedanst door de kinderen,
wat er voor zorgde dat het erg warm/heet was in de aula. Al het gekochte drinken was zelfs helemaal op, dat
gold trouwens ook voor de chips, koekjes en spekjes.
Mede dankzij twee goede dj’s, die zelden zo veel verzoeknummers hebben gehad, kunnen we spreken van
een geslaagde avond, die voor herhaling vatbaar is.
Nieuws vanuit de MR
Tijdens de MR vergadering van 24 januari hebben we twee nieuwe ouders als MR leden mogen verwelkomen.
Jeroen Weustink (vader van Isa, Lieke en Daan) en Khadija Bozia ( moeder van Nour, Noor en Imran). We zijn
daarmee in volle sterkte en passend bij de omvang van onze school.
De MR ziet er als volgt uit:
Petra ter Voert voorzitter ouder
Alexander Steegers secretaris ouder
Jeroen Weustink ouder
Khadija Bozia ouder
Suzanne Schaap personeel
Trea Schoonewelle personeel
Kenneth van Harten personeel
Heeft u een vraag of opmerking spreek ons vooral aan of stuur een mail naar mr@dekring.net
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Overgang op SchouderCom
We hebben een start gemaakt met SchouderCom. Een groot deel van de ouders heeft al een account en
maakt gebruik van. Het gebruik van SchouderCom bevalt goed en gaan nu volledig de overstap maken naar
het gebruik van SchouderCom. Graag willen wij u duidelijk maken wat het verschil is tussen SchouderCom en
Parnassys.
SchouderCom is bedoelt voor communicatie tussen ouders en school. Parnassys gebruiken wij als
administratie- en leerlingvolgsysteem (zie onderstaande tabel).
SchouderCom
Parnassys
Voor ouder
*Communicatie met school/leerkracht
* Inzien van resultaten
* Communicatie met overblijf
* Inzien absenties
* Inplannen voor gesprekken
* Absent melden van uw kind
* Jaarkalender (vanaf schooljaar 2019-2020)
* Betalingen van ouderbijdrage en schoolreis
Voor school
* Contact met ouder(s)
* Administratie absenties
* Uitzetten planning gesprekken
* Administratie resultaten
* Bekijken absentiemeldingen *
* Leerlingvolgsysteem
Heeft u zich nog niet aangemeld bij SchouderCom dan verzoeken wij u dringend om dit zo snel mogelijk te
doen. Heeft u nog geen activatiemail ontvangen? Stuur dan graag een mail naar admin@dekring.net met uw
mailadres en naam van uw kind.
Sportkleding verdwenen
Enkele weken geleden heeft mijn dochter (in de plusklas) een plastic tas met daarin sportkleding aan de
kapstok van de supermuizen gehangen. Dit is helaas blijven hangen.
Het gaat om een roze shirt en een zwart broek rokje ineen en een paar sokken.
Het was een geleende set die ze terug zou geven die dag dus dubbel zoveel verdrietig bij de meiden.
Hopelijk heeft iemand dit per ongeluk meegenomen en komt het snel weer terug!
Inleveren mag bij de leerkracht of op kantoor bij meester Rolf.
Heel hartelijk dank voor de moeite
Vertrek juf Annemarie en juf Yvette weer echt terug
Deze week hebben we in de groep bekend gemaakt dat juf Annemarie onze school gaat verlaten. Zij wordt
directeur van een van onze collega-scholen in Dronten, namelijk De Zonnewijzer. Ze start hier op 1 juni a.s.
We vinden het erg jammer, maar vinden het ook heel mooi voor haar en wensen haar natuurlijk veel succes
in haar nieuwe baan. Het betekent dat we op zoek moeten naar een nieuwe leerkracht, wat nog een
uitdaging gaat worden. Kent u toevallig een goede leerkracht, laat deze dan contact opnemen met onze
school.
We zijn verheugd met het nieuws dat Juf Yvette na de voorjaarsvakantie weer helemaal terugkomt op De
Kring. Ze gaat naast juf Akkelien lesgeven in de Stoere Stokstaartjes. Meester Tim gaat volledig lesgeven in
het Drakenwoud, naast juf Hanneke. Hij neemt komende week afscheid van de Stoere Stokstaartjes.
Herhaalde oproep:
Op dit moment hebben 7 ouders positief gereageerd door hun hulp aan te bieden (zie onderstaand
formulier)
Lerarentekort: organisatie bij ziekte personeel: gezocht hulpouders
We moeten als school voorbereid zijn op een tekort van invallers bij ziekte van personeel (en zeker op de
mogelijke griepgolf).
Op dit moment wordt bij geen beschikbare invallers ziekte opgelost met leerkrachten, onderwijsassistenten,
directie. Kortom personeel dat niet gekoppeld is de betreffende dag aan een groep. Het gevolg is dat andere
werkzaamheden blijven liggen en bepaalde leerlingen geen extra zorg krijgen. Dit levert vrijwel altijd extra
werkdruk op bij de collega’s die op deze dagen dan een groep overnemen.
Een afspraak op De Kring is dat bij ziekte een groep opgesplitst kan worden. Dit houdt in dat een groep
verdeeld wordt over b.v. 3 of 4 andere groepen. Dit levert voor de leerkrachten, maar ook voor de kinderen
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een onrustige dag op. En dat is dan niet voor één groep maar meerdere groepen. Kortom een noodoplossing
maar ook niet ideaal.

Op De Kring zijn we geen voorstander van groepen kinderen naar huis te sturen. In den lande zie je dit
verschijnsel steeds meer voorkomen. (zie ook op de website: www.lerarentekortisnu.nl) Op deze website
kunnen scholen hun personeelsproblemen aangeven. Veel scholen doen dit nog niet, De Kring wel)
Wij hebben met het team en de MR gezocht naar een alternatief als de nood hoog is en er geen vervanging
meer te krijgen is.
 Indien een leerkracht zich ziek meldt in de ochtend, wordt indien we het niet kunnen oplossen met
“loslopende collega’s” een groep voor die dag opgesplitst. Een melding wordt via SchouderCom naar de
ouders van de betreffende op te splitsen groep gestuurd. Bij een groep 1/2 vragen we ouders van 4
jarigen om hun kind thuis te houden. Een 4 jarige is nog niet leerplichtig en mogelijk gevoeliger voor
andere groepen/leerkrachten.
 Vanaf de 2e ziektedag wordt het onderwijs organisatorisch anders georganiseerd op onze school ter
voorkoming dat we een groep naar huis moeten sturen. Dit ziet er in de theorie zo uit:
In een bepaalde bouw gaan we het voor die week anders organiseren. Een groep krijgt dan 4 dagen een
leerkracht en dus les, de andere dag in die week wordt de groep de dag opgevangen op school door een
onderwijsassistent of stagiaire samen met een aantal hulpouders. De groep krijgt de betreffende dag geen
les, maar doet allerlei activiteiten. Je moet hierbij denken aan het afmaken van bepaald (werk)opdrachten,
maar ook spelvormen, creativiteitsopdrachten, extra ICT-opdrachten etc.
Leerkrachten blijven binnen hun bouw en geven dan les aan max. 2 groepen.
Voorbeeld 1: leerkracht groep 3 meldt zich maandagochtend ziek, geen inval
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Groep 3A:
Opvang
Lkr groep 3B
Lkr groep 3B
opgesplitst
Groep 3B (e.l.)
Eigen lkr.
Opvang
Lkr. groep 4A
Groep 4A (e.l.)
Eigen lkr.
Eigen lkr.
Opvang
Groep 4B (e.l.)
Eigen lkr.
Eigen lkr.
Eigen lkr.

Vrijdag
Lkr groep 3B
Lkr groep 4A
Lkr groep 4B
Opvang

e.l. of eigen lkr = eigen leerkracht.
Voorbeeld 2: voor een hele week,1 dag ingevuld door ambulant personeel (kan zijn leerkracht, directie, ib)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Groep 5A:
Ambulante
Lkr groep 5B
Lkr groep 5B
Lkr groep 5B
Opvang
collega
Groep 5B (e.l.)
Eigen lkr
Opvang
Lkr. groep 6A
Lkr groep 6A
Groep 6A (e.l.)
Eigen lkr.
Eigen lkr.
Opvang
Lkr groep 4B
Groep 6B (e.l.)
Eigen lkr.
Eigen lkr.
Eigen lkr.
Opvang
Vanuit de onderwijsinspectie mogen we voor de groepen 3 t/m 8 zeven maal per jaar een soort vierdaagse
schoolweek invoeren. Door dit carrouselmodel hoeven we geen kinderen naar huis te sturen, worden ze op
school opgevangen en kunnen ze de “opvangdag” toch enigszins bezig zijn met schoolse activiteiten.
Een klas tenslotte naar huis sturen is de minst wenselijke situatie!
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We zoeken dus hulpouders die bereid zijn om een dag(deel) in die week te komen helpen in een groep. We
denken hierbij aan ongeveer 3 á 4 ouders naast een stagiaire, onderwijsassistent of mogelijk
activiteitenbegeleider van Go-kids. Wellicht kunt u een les/voorlichting geven over uw beroep aan een
groepje kinderen, een spel begeleiden met een groepje kinderen, of iets creatiefs doen met een groepje
kinderen. Er zijn veel mogelijkheden. Onderstaande strook kunt in invullen en inleveren bij de
groepsleerkracht. Het mag natuurlijk ook via de mail bij directie@dekring.net
Op deze manier hebben wij een database met ouders, desnoods grootouders, die bereid zijn om bij nood te
komen helpen op de school van uw kinderen.

Schoolfruit
Komende week krijgen de kinderen: mandarijn, kiwi en sinaasappel
Schoolfotograaf
Op maandag 11 en dinsdag 12 maart bezoekt de schoolfotograaf ons school.
Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Kring

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De ouder(s)/verzorger(s) van ……………………………………………………………………………………………………
Uit groep(en) ………………………………………………………….. is/zijn bereid om bij nood te komen helpen op school.
Op de maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag.
In de bouw(en): groepen 1/2 / groepen 3/4 / groepen 5/6 / groepen 7/8
Ik wil de volgende activiteiten wel doen: ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Geef hierboven uw voorkeur(en) aan!
Extra opmerkingen/tips:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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