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13.15 uur klassenwissel

Eindmusical groepen 8 in de Kubus
’s middags voor groepen 3 t/m 7.
Kinderen vrij vanaf 12 uur

Nieuwe leerkrachten stellen zich voor:
Mijn naam is Petra Dusseljee. Getrouwd met Stanley Kemper en moeder van Vince (3) en Jake (8 maanden).
In 2011 ben ik afgestudeerd als leerkracht en sindsdien op verschillende scholen in Almere werkzaam
geweest. Hiervoor ben ik werkzaam geweest binnen justitie, maar uiteindelijk voor de switch naar het
onderwijs gekozen. In september ben ik met mijn gezin van Almere naar Dronten verhuisd. Voor mij werd
hierdoor de reisafstand te ver. Ik heb er ontzettend veel zin in om als leerkracht op de Kring aan het werk te
gaan! Wilt u komen kennismaken dan bent u van harte welkom. Op maandag zal ik wisselend in de groepen 8
staan en op donderdag en vrijdag in groep 7 naast juf Polly. De deur staat altijd open!
Fijne vakantie en tot snel!
Hallo allemaal.
Mijn naam is Polly Stegeman, woonachtig in Biddinghuizen, ik heb een man en drie kinderen. In mijn vrije tijd
houd ik mij bezig met mijn moestuin, ben ik voetbaltrainer van een meidenteam en houd ik van lezen.
Ik heb afgelopen jaren gewerkt op de Panta Rhei in Almere en komend schooljaar lekker bij jullie op de Kring.
Ik heb er veel zin in!
Ik ben Mandy ten Hag, 41 jaar. Ik ben getrouwd met Erwin en heb een zoon van 10 en een dochter van 8 jaar.
Wij wonen al geruime tijd in Swifterbant, hiervoor hebben we in Lelystad gewoond. Mijn hobby is tennis.
Verder lees ik graag, het liefst in de tuin of op vakantie.
Sinds 2000 werk ik als leerkracht in het basisonderwijs. Ik vind het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen
zijn, binnen bepaalde grenzen. Ik vind het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan, zo komen ze
beter tot leren. Ik ben dol op lezen en hoop dit elk schooljaar ook over te brengen op mijn leerlingen. Ik hoop
snel met de kinderen en u kennis te maken om er samen een fijn schooljaar van te maken.
Ik mag aankomend jaar in groep 6 & 7 komen werken en daar heb ik erg veel zin in. Ik wil mij dus graag even
voorstellen. Ik ben Kirsten Hoogeveen, getrouwd met Richard en wij hebben 3 fantastische kinderen. Zij
heten Melissa (22), Mike (20) en Melanie (17). Wij wonen in Biddinghuizen en daar hebben wij het erg naar
onze zin. Mijn hobby is het buiten bezig zijn, gezellig met vrienden afspreken en meedoen aan de
autocross. Ik geef al les sinds 1996 en de afgelopen 16 jaar in de bovenbouw.
Met veel plezier ga ik na de vakantie van start. Wij komen elkaar vast tegen.
Groetjes juf Kirsten "
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Verandering overblijf
Na een eerder bericht in het Kringgesprek gaan toch wat zaken t.a.v. de overblijf veranderen. Door het
vertrek van enkele overblijfouders en ook onze overblijfcoördinator Karin heeft aangegeven na 17 jaar wat
anders te willen gaan doen. We wensen Karin heel veel succes en willen haar graag bedanken haar voor haar
jarenlange inzet. Na de zomervakantie zal ze mogelijk nog wel tijdelijk betrokken zijn.
Dit heeft er toe geleid dat we nu al op zoek moeten naar een goede oplossing voor de toekomst. Dit hadden
we willen doen samen met de nieuwbouw van de school.
Het komend schooljaar gaan we samen met de MR de verschillende mogelijkheden onderzoeken en bij
mogelijke keuzes zullen we naast het team ook de ouders betrekken.
Wat betekent dit voor de overblijf na de zomervakantie?
 Leerkrachten en stagiaires betrekken we bij de overblijf.
 Alle kinderen die overblijven eten met leerkrachten, stagiaires en overblijfouders (die doorgaan).
 De school coördineert zelf de overblijf.
 Naast overblijfouders, zijn ook een aantal stagiaires en leerkrachten gedurende de overblijf buiten.
Leerkrachten hebben hierdoor wel een kortere pauze.
 De kosten gaan met één euro per overblijf omhoog, omdat we meer professionals in gaan zetten. Dus
een strippenkaart gaat €25,00 kosten voor 10 keer. Losse overblijf wordt €3,00.
 Oude reeds uitgegeven strippenkaarten blijven gewoon geldig.

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.
Bezoek met groepen 3 t/m 7 aan Kubus
Donderdag 11 juli gaan de groepen 3 t/m 7 in de middag naar de Kubus om de musical van groep 8 te
bekijken. Alle kinderen van de groepen 3 t/m 7 lunchen deze dag op school met de leerkracht in de eigen
groep. Ze moeten dus allemaal een 10-uurtje en lunch meenemen deze dag.
Er zijn geen kosten aan het overblijven verbonden, de gewone overblijf gaat voor de groepen 3 t/m 7 deze
dag niet door. Rond 12.45 uur lopen we met alle leerlingen gezamenlijk naar de Kubus. Mogelijk zijn de
kinderen iets later dan 15.15 weer op school.
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!
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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

Aamelden 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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