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Jaarplanning 2019 - 2020

De nieuwe jaarplanner is gereed. U ontvangt als ouder, verzorger een papieren exemplaar. Deze zijn
vandaag meegegeven met de kinderen. Daarnaast staat de jaarplanner ook op de website en wordt
deze steeds bijgewerkt op SchouderCom.
In de jaarplanner staat nog geen datum voor de schoolreis van de groepen 1 en 2. Deze volgt later,
want dit heeft te maken met een grootse projectdag die eerst nog gepland gaat worden.

Bibliotheekouders en hoofdluisouders gezocht
We zijn op zoek naar enkele ouders die ons zouden willen helpen op school met de volgende activiteiten:
• Bibliotheekouders: We willen het lezen op school bevorderen. Hiervoor huren we jaarlijks een grote
collectie van de bibliotheek. Daarnaast schaffen we af en toe nog boeken aan. Kinderen kunnen bij
ons op school iedere dag boeken ruilen, want ze lezen ook iedere dag uit hun boek. Hiervoor zoeken
we ouders die 's morgens meteen om 8.30 uur aanwezig kunnen zijn om te helpen met dit ruilen van
boeken. Hiervoor gebruiken we hetzelfde computersysteem als bij de bibliotheek. Soms is het ook
nodig om kinderen te helpen bij het komen tot de keus van een boek. Meer informatie kunt u krijgen
van juf Mirella of meester Rolf.
• Hoofdluisouders: Iedere school controleert met enige regelmaat de kinderen op hoofdluis. Dit
gebeurt altijd in de 1e week na een vakantie (dus 5 a 6 keer per jaar). Het is gewenst als we voor
iedere groep een hoofdluisouder hebben. We hebben er nu echt veel te weinig, waardoor nu een
aantal groepen niet gecontroleerd kunnen worden. Dit kan ervoor zorgen dat de hoofdluis toe gaat
nemen op de school. Dat is iets wat niemand wil. Via de groepsleerkracht kunt u zich aanmelden.
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Verandering overblijf
Dit schooljaar zijn we gestart met de nieuwe opzet van de overblijf. Ouders, stagiaires en leerkrachten doen
gezamenlijk de overblijf. Na 2 weken kunnen we stellen, dat het eerst even zoeken was, maar dat het steeds
beter loopt. Ook hebben we ondertussen een aantal nieuwe overblijfouders gekregen, die één tot vier dagen
meedraaien. We kunnen nog steeds enkele ouders gebruiken. Meer informatie kunt u krijgen bij juf Mirella of
meester Rolf. Voorlopig coördineert de school (juf Mirella, juf Tanja en meester Rolf) de overblijf. We zijn nu
bezig om binnenkort via SchouderCom de betalingen te laten regelen. U kunt dat het bedrag overmaken voor
een strippenkaart i.p.v. contant. De losse overblijf blijft een contante betaling.
• Een strippenkaart kost €25,00 voor 10 keer. Losse overblijf is €3,00.
Daarnaast gaan we samen met de MR de verschillende mogelijkheden onderzoeken en bij mogelijke keuzes
zullen we naast het team ook de ouders betrekken.
Kinderen die niet overblijven mogen niet voor 13.00 uur op het schoolplein (binnen de hekken) komen, want
hierdoor raken wij het overzicht kwijt van de kinderen die wel overblijven!
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 afgelopentwee jaar hebben we al meer
dan 90 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 z.s.m.
bij een van de groepsleerkrachten of de directie, waardoor wij een beeld hebben welke broertjes en zusjes
nog mogelijk komen.
Scholierensport
Uiteraard heeft uw kind dit schooljaar weer de mogelijkheid om zich zonder verplichting tot lidmaatschap te
oriënteren op sport en cultuur. Dit project heet ‘’Scholierensport’’. Meer dan 30 verenigingen hebben zich
aangemeld om tegen een gereduceerd bedrag uw kind voor een cursus, clinic of trainingssessie te ontvangen.
Op deze wijze kan uw kind kennismaken met de sport / activiteit. Het inschrijven voor scholierensport
(inclusief betaling) gaat vanaf dit schooljaar volledig digitaal. Uw kind heeft wel een flyer met ontvangen en er
hangt een informatieposter op het infobord bij de gymzaal. Ook dit jaar is de keuze weer reuze en in
tegenstelling tot voorgaande jaren is inschrijving het gehele jaar door mogelijk (let wel, de meeste aanbieders
hebben een maximaal aantal inschrijvingen aangegeven, vol = vol). Aanmelding en betaling gaan vanaf dit jaar
volledig digitaal en zijn gelinkt aan het zogenaamde ‘’Sportpas’’ systeem. Met dit systeem kunt u uw kind
aanmelden, inloggen, inschrijven en heeft u direct overzicht van alle activiteiten waar uw kind aan deelneemt.
Ook de school heeft een account aangemaakt zodat ook wij als school zicht hebben op onze sportieve cultuur.
Kijkt u eens rustig op:
https://www.sportpas.nl/lelystad/sportbedrijf-lelystad/home
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Zit je in groep 5 of 6 en wil je graag een instrument leren bespelen? Dit is je kans.
Je kan kiezen uit gitaar, klarinet/saxofoon, keyboard, slagwerk, trompet, viool.

Waar & hoe laat?
Maandag 15.30 – 16.30 uur
Ziezo - Voorstraat 602
Dinsdag 15.45 – 16.45 uur
OBS De Lepelaar - Kempenaar 14-58
Woensdag 13.15 – 14.15 uur
OBS Triangel – Botter 40 – 75
Atolplaza – Schor 1-9
Woensdag 15.15 – 16.15 uur

Proefles?
Op 23, 24 en 25 september bij alle bovenstaande locaties en tijden

Voordelen:
➢
➢
➢
➢
➢

Lage kosten: €102,50 voor een jaar muziekles, dat is €4,46 per les
In verschillende wijken, dus altijd in de buurt
Gratis gebruik van een instrument
Lessen van een vakdocent via Kubus
Groepjes van 5 tot max. 7 kinderen

Het Jeugdfonds Sport&Cultuur kan de hele cursus vergoeden voor wie de lesprijs te hoog is:
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/flevoland.
Deelnemers van BSO van GO! Kinderopvang krijgen het eerste jaar €15,- korting.
Wil je zeker zijn van een plek, dan kan je jezelf nu al via de website inschrijven.
https://www.dekubuslelystad.nl/lelystadvolmuziek.

Met vriendelijke groet,
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Namens het team van De Kring
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