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Vakantie t/m 4 mei

Talentenjacht
Vorige week hebben we met de talentenjacht gehad. Deze activiteit was wederom door de leerlingenraad
georganiseerd. Uit alle 15 groepen was een act gekozen door de groep en leerkrachten.
De talentenjacht was net als vorig jaar een groot succes met heel veel geweldige optredens van zowel
kinderen uit de kleutergroepen als uit de bovenbouw.
Tussen de optredens door gaven de juryleden steeds positieve feedback aan de “talenten”.
Uiteindelijk moest de jury ook een beslissing nemen t.a.v. de nummers één t/m drie en dat was geen
gemakkelijk besluit.
Op de 3e plaats: Noor Holverda uit de Olijke Olifanten met een lied uit Frozen
Op de 2e plaats: Ladion Kadrija uit het Drakenwoud met een dans
Op de 1e plaats: Elise Brands, Lianne Vloo, Simone ter Voert, Hannah Heus en Noor Zuidhof met zang en dans
op het nummer Let me love you.
Alle deelnemers aan deze finale van de talentenjacht hebben een medaille gekregen. De nummers één t/m
drie ook een beker.

Schoolfruit
Komende week krijgen de kinderen voor het laatst dit schooljaar schoolfruit. De komende week is dit:
mandarijn, kiwi en peer.
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Vakantierooster schooljaar 2019 -2020

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en 2e paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

2019-2020
21-10 t/m 25-10
23-12 t/m 03-01
17-02 t/m 21-02
10-04 t/m 13-04
20-04 t/m 05-05
21 en 22-05
01-06
06-07 t/m 14-08

De studiedagen voor het nieuwe schooljaar volgen nog.
De MR van De Kring heeft een positief advies gegeven over het nieuwe vakantierooster.
Sportdag verzet
De Sportdag die voor aanstaande maandag gepland stond is verzet naar maandag 17 juni. Alleen voor de
groepen 7 en 8 volgt nog een andere datum.
Schoolsporttenue
Met onze school doen we weer regelmatig mee met sporttoernooien in Lelystad. Nu zijn we er achter
gekomen dat wij als school geen echt sporttenue hebben. We hebben wel veiligheidshesjes met daar de
naam van de school op, maar tijdens sporttoernooien draagt dit niet het meest plezierig.
We willen graag sporttenues aan gaan schaffen voor onze school, maar vinden het een behoorlijke
investering. Daarom zoeken we één of meerdere sponsoren die bereid zijn ons financieel te ondersteunen.
Als tegenprestatie kunnen wij de naam van het bedrijf op het shirt laten drukken.
Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met de Rolf Tuinman, de directeur van de school.

Projectweken: thema “Reis door de tijd”
In de maand mei hebben we twee projectweken gepland voor de hele school. Het thema is “reis door de tijd”.
Alle groepen hebben een verschillend tijdvak of periode. Het project start op maandag 13 mei met een
gezamenlijke opening op de hoofdlocatie en we sluiten het project af op donderdagmiddag/avond 23 mei
met een grootse activiteit op ons schoolplein.
In deze weken hebben ook alle groepen een excursie als activiteit. Hiervoor zijn mogelijk ouders nodig. De
leerkrachten zullen hiervoor oproepen plaatsen via Schoudercom.
De groepen hebben de volgende periodes uit de tijd:
Groepen 1/2: Dinotijd
Groepen 3:
Holbewoners/jagers
Groepen 4:
Romeinen en Grieken
Groepen 5:
Ridders en jonkvrouwen, Middeleeuwen
Groepen 6:
Gouden Eeuw
Groepen 7:
20e eeuw
Groepen 8:
Toekomst
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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.

Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Kring
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