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3-gesprekken
Vanaf morgen kunt u inschrijven voor de 3-gesprekken. Tijdens deze “rapportgesprekken” kunt u met de
leerkracht(en) in gesprek over de behaalde resultaten, maar ook waar willen we samen met de kinderen aan
werken en waar willen kinderen vooral ook op in gaan zetten.

Kom in de Klas
Aankomende donderdag staat de actie: “Kom in de Klas” gepland. Dit is een initiatief van de gemeente
Lelystad en alle betrokken onderwijsorganisaties in Lelystad. Meer dan 120 volwassenen hebben zich
opgegeven om op deze dag mee te lopen in het basis- en voortgezet onderwijs. Deze belangstellenden
overwegen mogelijk om leerkracht te worden, maar willen dit een dagje ervaren. De gemeente Lelystad
hoopt zo mogelijk nieuwe leerkrachten te vinden, die het enorme lerarentekort mogelijk in de nabije
toekomst kunnen gaan oplossen.
Donderdag krijgen wij 9 bezoekers, die allemaal aan een groep en leerkracht gekoppeld zijn. De Kring zal ook
op deze dag open staan voor de pers. Mogelijk worden een of twee groepen ook bezocht door de pers. We
zullen van te voren de ouders van deze groepen informeren en vragen of zij er bezwaar tegen hebben. We
hopen natuurlijk dat dit initiatief gaat leiden tot meer mensen die bewust kiezen voor een baan in het
onderwijs.
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Formatieperikelen; vertrekkende en nieuwe leerkrachten op De Kring
We hadden gehoopt de kinderen en u, ouders, al op de hoogte te kunnen brengen welke leerkrachten
gekoppeld zijn aan de groepen. Echter dit is nog niet helemaal rond. We zijn met de laatste plekken bezig.
Juf Ilona en juf Akkelien gaan onze school verlaten. Beide collega’s hebben een baan gevonden dichter bij
huis. We vinden het erg jammer dat ze vertrekken, maar begrijpen hun weloverwogen keus. Daarnaast gaat
ook meester Tim op een andere basisschool werken, dichter bij zijn woonplaats.
Meester Jan Willem, die in eerste instantie zou vertrekken, heeft besloten om toch op De Kring te blijven.
Komend jaar hebben we te maken met de laatste groei van de school. We gaan dan naar 16 groepen. Op dit
moment hebben we al drie nieuwe collega’s aangenomen, daar komen mogelijk nog één of twee collega’s bij.
We verwachten u in de loop van volgende week te kunnen informeren.

Wateroverlast
De enorme heftige regenval vorige week maandagnacht heeft gezorgd voor flinke wateroverlast. In negen van
de twaalf lokalen op de hoofdlocatie stonden de klaslokalen blank. Gelukkig voor de kinderen hadden we
deze dag nog een vrije dag, want anders hadden we de ochtend iedereen vrij moeten geven of op moeten
vangen in de middenruimte.
Met een aantal collega’s hebben we de lokalen weer droog kunnen krijgen. Wel hebben we behoorlijk wat
schade: plafondplaten, computers die vol water stonden, vloerkleden bij de kleuters en lesmaterialen die nat
waren geworden, zoals lesboeken.
Samen met de gemeente Lelystad wordt de schade bekeken en (mogelijk) hersteld.
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 75 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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