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Citotoetsen
We zitten sinds vorige week weer in de toetsenweken. Vanaf de groepen 3 worden voor de 2e keer dit
schooljaar de Citotoetsen afgenomen. We wensen alle kinderen veel succes met deze toch altijd spannende
periode.
Vanaf 17 juni kunt u weer inschrijven voor de drie-gesprekken (rapportgesprekken). Deze staan gepland in de
week van 24 juni.
Continurooster
Binnen de MR is het onderwerp Continurooster gedurende dit schooljaar meermaals aan bod gekomen, en is
met de directie van gedachten gewisseld over het mogelijk invoeren hiervan. Vanwege onvoldoende
draagvlak bij team en directie, heeft de MR ervoor gekozen om geen onderzoek te doen om behoefte bij
ouders te peilen. Dit omdat wij niet de suggestie willen wekken dat bij voldoende animo onder ouders een
continurooster zal worden ingevoerd. Naast de vele voordelen zijn er ook nadelen, met in bijzonder de kosten
van naschoolse of buitenschoolse opvang voor werkende ouders die significant hoger zullen zijn dan
momenteel bij overblijf.
MR en Directie zijn van mening dat een onderwerp als Continurooster vanuit schoolvisie gedragen dient te
worden. Wij zien de geplande nieuwbouw als een aangewezen moment om opnieuw de visie op innovatief
onderwijs binnen De Kring te gaan definiëren, mogelijk ook in combinatie met een IKC (Integraal Kind
Centrum). MR en Directie hebben afgesproken om de optie van een Continurooster nader te gaan bekijken
als onderdeel van deze nieuwe huisvesting en schoolvisie, waarvan realisatie initieel gepland staat voor
schooljaar 2023/2024.
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Schoolkamp groep 8
Dit schooljaar gaat groep 8 voor het eerst op schoolkamp naar Ameland. We vertrekken woensdag met 37
kinderen en 4 begeleiders. Naast meester Kenneth en juf Suzanne gaan ook juf Eline en meester Rolf mee.
We gaan allerlei activiteiten doen op Ameland, waaronder een wandeling op het wad, zandkastelen bouwen,
veel sport- en spelactiviteiten en natuurlijk een nachtwandeling langs de zee en door de duinen.
Natuurlijk hopen we ook nog zeehonden te zien.
Vakantierooster 2019-2020

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

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
05-05
21 en 22-05
01-06
06-07 t/m 14-08
woensdag 25 september
vrijdag 18 oktober
donderdag 5 maart
maandag 4 mei (valt in meivakantie)
dinsdag 2 juni

Hierboven vindt u nogmaals het eerder gepubliceerde vakantierooster voor het komend schooljaar. Nu ook
met de studiedagen, waarop de kinderen vrij zijn. De nieuwe complete jaarplanner volgt na de
zomervakantie.
Wachtlijst op De Kring, opgeven jongere broertjes en zusjes
Op dit moment neemt de wachtlijst voor De Kring alleen maar toe. De afgelopen anderhalf jaar hebben we al
meer dan 70 kinderen niet kunnen toelaten op De Kring. Het schooljaar 2019-2020 zat afgelopen december
eigenlijk al vol. Voor het schooljaar 2020-2021 zijn ook al de helft van de beschikbare plekken ingevuld.
We vragen u daarom, mocht u jongere kinderen hebben die nog niet ingeschreven staan, meldt dit dan zsm
bij een van de groepsleerkrachten of de directie, waardoor wij een beeld hebben welke broertjes en zusjes
nog mogelijk komen.
Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Kring
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