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Schoolfotograaf
Op maandag 14 en dinsdag 15 oktober komen er weer twee schoolfotografen op De Kring. Ze zijn
wederom van het bedrijf: De nieuwe schoolfoto. Deze week ontvangt u via SchouderCom op welke
dag uw kind(eren) gefotografeerd worden. Het schema wordt namelijk i.v.m. de gymlessen nog wat
aangepast.
Naast individuele en groepsfoto's worden er ook foto's gemaakt met broertjes en zusjes die op De
Kring zitten.
We hebben ook te maken met samengestelde gezinnen of gezinnen waar broertjes en zusjes niet op
hetzelfde adres wonen. Mocht dit voor uw situatie het geval zijn, dan verzoeken we u dit via
SchouderCom aan te geven bij de groepsleerkracht of de directie. Onze oudervereniging neemt dit
dan mee in hun schema. Deze foto's worden zowel op de maandag- als de dinsdagmiddag gemaakt
en hiervan kunnen we niet exact zeggen op welke dag dit gaat gebeuren.
Op maandagmiddag (14 oktober) na schooltijd is wederom de mogelijkheid om
broertjes/zusjesfoto's te maken met broertjes en zusjes die niet op De Kring zitten. De
inschrijflijsten met tijden hangen vanaf morgen in de gang. Dit kan namelijk alleen maar tussen
15.15 en 16.15 uur. Er zijn maximaal 32 plekken voor deze foto's.
Na de herfstvakantie ontvangt u via de school de codes om de foto's te kunnen bekijken en
eventueel te bestellen.
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Juf Kelly bevallen
Vorige week zaterdag is juf Kelly bevallen van een zoon. Hij heet Lars en beide maken het goed. In de tweede
helft van het schooljaar komt juf Kelly terug op school. Ze zal dan boven de groepen ingezet gaan worden.

Uitstel groot onderhoud parkeerterrein Schouw 12
De parkeerplaatsen vlakbij de school zouden worden aangepakt, want deze zijn o.a. te smal voor de auto’s.
Het basketbalveld voor de school zou ook meteen worden aangepakt. Echter dit wordt uitgesteld i.v.m. de
nieuwbouw van De Kring. Het nieuwe gebouw van de school komt naast het oude gebouw te staan. Dus
nadat het nieuwe gebouw er staat, wordt het oude gebouw gesloopt. De gemeenteraad heeft besloten dat in
2022 0f 2023 de nieuwe school gebouwd gaat worden.
Binnenkort krijgen we een onderzoek naar mogelijk bedreigde dieren rondom (en in) het huidige
schoolgebouw.
Gezocht hulpouders
We zoeken nog steeds hulpouders die willen helpen bij onze schoolbibliotheek, de overblijf, hoofdluiscontrole
of willen helpen bij activiteiten die de oudervereniging samen met de school organiseert, zoals de Sinterklaasen Kerstviering.
U kunt meer informatie krijgen bij de groepsleerkrachten, de directie en de oudervereniging zelf.
Met uw hulp kunnen we veel organiseren dat ook meteen uw kind(eren) weer ten goede komt. Kortom meldt
u aan als hulpouder!
Wachtlijst op De Kring, schooljaar 2020 – 2021 vrijwel vol
Voor het schooljaar 2020-2021 zijn vrijwel 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.

Met vriendelijke groet,
Namens het team van De Kring
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