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Studiedag, leerlingen vrij

Overblijfouders gezocht
We zijn op zoek naar nieuwe overblijfouders. Het aantal kinderen dat overblijft groeit, waardoor we
geconfronteerd worden met een tekort aan overblijfkrachten. We kunnen eigenlijk meteen al nieuwe
overblijfouders gebruiken voor alle schooldagen uitgezonderd natuurlijk de woensdag.
U ontvangt als overblijfouder natuurlijk een (vrijwilligers)vergoeding. Mocht u geïnteresseerd zijn neem dan
contact op met Karin, onze coördinator of de directie. Binnenkort volgen onze overblijfouders nog cursus. De
nieuwe overblijfouder zou meteen aan kunnen sluiten.
Mochten we geen nieuwe overblijfouders vinden, dan gaan we op zoek naar andere opties. Dit zou kunnen
betekenen dat we de overblijf onder gaan brengen bij GO-Kinderopvang. Een gevolg daarvan is dat de kosten
voor de overblijf wel omhoog gaan.
4e Groep in Watergeus
Na de zomervakantie krijgen we een 4e groep bij de Watergeus in. Dit houdt in dat we dan de groepen 7 en 8
op de dependance hebben. We zijn opgelucht dat we deze zekerheid al hebben voor het komende schooljaar
en we niet hoeven uit te wijken naar een 3e locatie of weer een stuk van ons schoolplein moeten inleveren.

Nieuw schoolgebouw De Kring
We mogen met De Kring gaan nadenken over een nieuw schoolgebouw. De gemeente Lelystad heeft samen
met de schoolbesturen besloten dat wij echt een nieuw gebouw nodig hebben en dat deze binnen afzienbare
tijd gebouwd moet gaan worden. We hopen op nieuwbouw in 2023- 2024.
Ons nieuwe gebouw moet natuurlijk geschikt zijn voor het onderwijs van de toekomst. Wat dit voor onderwijs
moet gaat worden, weten we nog niet exact. Onze visie en missie hebben we vorig jaar al beschreven.
Na de zomervakantie zullen we een actiegroep opzetten en gaan wij hier ook vanzelfsprekend ouders en
kinderen bij betrekken.
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Onderwijs in 2030
Op woensdag 27 maart gaan we met een aantal kinderen uit de groepen 7 en 8 en de betrokken leerkrachten
een dag (mogelijk zelfs 2) bedenken hoe het onderwijs er uit zal zien in 2030. Met de kinderen gaan we
onderwijsvormen bedenken en voorbereiden die deze dag terug gaan komen. We hopen dat de kinderen met
hele uitdagende ideeën gaan komen.
Andere data talentenshow en sportdag
We hebben twee activiteiten moeten verzetten.
De talentenjacht stond gepland op donderdag 21 maart. Dit is donderdag 4 april geworden, want dan kunnen
we wel met de hele school erbij aanwezig zijn. De groepen 6 en 7 zijn namelijk de 21e naar het Rijksmuseum
in Amsterdam.
De sportdag stond gepland op maandag 15 april. Echter de activiteiten die we willen organiseren kunnen niet
op deze dag.

Schoolfruit
Komende week krijgen de kinderen: kiwi, peer en waspenen.
Wachtlijst op De Kring
Voor komend schooljaar zitten we in de groepen 1 en 2 helemaal vol en hebben we daarnaast al bijna 15
kinderen op de wachtlijst staan. We krijgen nog steeds wekelijks telefoontjes en mailtjes met het verzoek om
kinderen in te schrijven. We vinden het spijtig, maar nemen geen kinderen aan in deze groepen. We houden
vanaf groep 3 het getal van 25 leerlingen aan en bij minder leerlingen in een groep kan mogelijk een leerling
weer instromen.
Mocht u nog jongere kinderen thuis hebben, die nog niet zijn aangemeld, dan vragen we u dat toch te doen,
want de aanvragen zijn op dit moment enorm. Niet voor niets zitten we voor schooljaar 2019- 2020 al
helemaal vol in de groepen 1 en 2.
Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Kring
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