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13.15 uur klassenwissel

Eindmusical groepen 8 in de Kubus
Kinderen vrij vanaf 12 uur

Nieuw schoolgebouw
Afgelopen maandag heeft de raad het besluit bekrachtigd dat wij een nieuw gebouw gaan krijgen in 20222023. We zijn erg blij met dit besluit en kunnen nu echt na gaan denken hoe wij het onderwijs willen vorm
gaan geven in dit nieuwe gebouw. Het nieuwe gebouw staat gepland op de huidige locatie.
Na de zomervakantie gaan we een start maken met het maken van de 1e plannen/ideeën. Hier gaan we ook
zeker ouders en kinderen bij betrekken.
Enquête invullen
Beste ouders, hierbij een verzoek:
Op mijn opleiding hebben wij het vak ouder- en wijkbetrokkenheid waarin wij de ouderbetrokkenheid en de
wijkbetrokkenheid van onze organisatie in kaart moeten brengen. Hierbij moeten wij dit ook aan de ouders
vragen hoe zij dit ervaren. Met het invullen van deze enquête zou u mij heel erg helpen om deze opdracht
goed uit te voeren. Alle antwoorden zijn anoniem en worden alleen voor mijn schoolopdracht gebruikt.
Alvast heel erg bedankt!
Ellen Mosselaar
Stagiaire PPKE op De Kring (maandag en dinsdag)
Hierbij de link voor de enquête.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdItD9V2zrJkkB95fCnN4TNYAbJ1FxSpc8iW0qLlb6c9mI34Q/vi
ewform?usp=sf_link
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Groepsindeling 2019-2020
Hieronder vindt u de nieuwe groepsindeling voor het komend schooljaar.
De nieuwe leerkrachten stellen zich in het nieuwe Kringgesprek, die volgende week verschijnt, aan u voor.
Ook zullen zij vrijwel allemaal op de wenmiddag van 8 juli aanwezig zijn.
Huidig schooljaar
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Nieuw schooljaar
2019-2020
Bezige Bijtjes
Kwakende Kikkers
Olijke Olifanten
Supermuizen
Slingerapen
Pientere Pinguïns
Dolle Dolfijnen
Noeste Neushoorns
Drakenwoud
Stoere Stokstaartjes
Pandaberen
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Vlotte Vleermuizen
Leuke Leeuwen
Toffe Tijgers
Coole Cheeta’s
Wolvennest

Leerkracht(en)
Juf Cindy (en juf Gonda, eens in 14 dagen op ma)
Juf Lisanne
Juf Janine en juf Gonda (op do)
Juf Trea en juf Gonda (op di)
Juf Anika (ma, di, wo) en juf Eline (do, vrij)
Juf Hester (ma, di, do, vrij) en juf Eline (wo)
Juf Tineke en juf Silke (do, vrij)
Juf Aafke
Juf Hanneke (ma, di, wo) en juf Ingrid (do, vrij)
Juf Yvette (ma, di, wo) en juf Mandy (do, vrij)
Meester Rodger (ma, di, do, vrij), juf Ingrid (wo) en juf
Mandy (ma)
Meester Jan Willem (ma, di, wo, do) en juf Kirsten (vrij)
Juf Polly (ma, di, wo) en juf Petra (do, vrij)
Meester Justin (ma, di, wo, vrij) en juf Kirsten (do)
Juf Suzanne (en juf Petra eens in 14 dagen op ma)
Meester Kenneth (en juf Petra eens in 14 dagen op ma)

Juf Marleen gaat op de woensdag de plusgroep lesgeven, maar blijkt ook extra hulp bieden aan leerlingen.
Meester Martijn gaat tot en met de groepen 7 alle gymnastiek lessen verzorgen.
Juf Klazina gaat vanaf groep 5 wekelijks de muzieklessen verzorgen.
Klassenwissel
Maandag 8 juli zullen alle kinderen alvast gaan wennen in hun groep voor volgend jaar.
Dit zal gebeuren van 13.15 tot 14.15. De kinderen mogen 13.15 direct naar hun klas voor volgend jaar. De
kinderen die volgend jaar in groep 7 en 8 komen moeten dus om 13.15 op de kleine kring zijn. De huidige
groep 8 moet om 13.15 op de hoofdlocatie zijn. Zij verzamelen op het plein en gaan sporten met meester
Martijn en meester Rolf.
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Hallo,
Ik ben Loïs en ik zit in groep 4 de Noeste
Neushoorns en ik ben museuminspecteur.
En een museuminspecteur is een kind onder de 12 jaar die een rapport cijfer geeft aan het museum en die
stemmen geeft aan andere museuminspecteurs en u kunt ook stemmen op mij ook al bent u geen
museuminspecteur en u hoeft er ook geen emailadres voor op te geven.
Zou u dat willen doen?
Dan kan ik een schoolreisje naar een museum winnen !!
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
De link is
https://www.museumkids.nl/profile/33976
ALVAST BEDANKT !!!!!
Wachtlijst op De Kring, opgeven jongere broertjes en zusjes, al graag vanaf 1 jaar!
Op dit moment neemt de wachtlijst voor De Kring alleen maar toe. De afgelopen anderhalf jaar hebben we al
meer dan 80 kinderen niet kunnen toelaten op De Kring. Het schooljaar 2019-2020 zat afgelopen december
eigenlijk al vol. Voor het schooljaar 2020-2021 zijn al bijna alle 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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