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Drie-gesprekken
Na de herfstvakantie hebben we de eerste drie-gesprekken. Bij de drie-gesprekken zijn kinderen altijd van
harte welkom, want we hebben het niet over het kind, maar gaan we met elkaar in gesprek over school. In de
onderbouwgroepen hoeven kinderen niet altijd bij het gesprek aanwezig te zijn, het mag wel! Deze
gesprekken gaan niet alleen over de vorderingen, maar ook over de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Kinderen krijgen ook nog geen nog geen rapport mee (dat is pas in februari).
Ouderbijdrage
Na de herfstvakantie gaat onze oudervereniging de eerste bijdrage innen voor de schoolreizen, het
schoolkamp en de (vrijwillige) ouderbijdrage. We zijn druk bezig dit via SchouderCom te gaan innen.
Mocht u deze bijdrage niet kunnen betalen, of wilt u een speciale betalingsregeling treffen, dan kunt u
contact opnemen met de directie van De Kring.

Overblijf
Na de Kerstvakantie wordt de overblijf op De Kring overgenomen door de organisatie Brood & Spelen. Deze
organisatie voor kinderopvang wil het graag bij ons gaan organiseren. We hebben veel positieve verhalen
gehoord over deze organisatie van andere basisscholen die al met hun samenwerken. Zij zullen voor de
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overblijf ook personeel gaan werven onder ouders van de school, maar ook daarbuiten. Deze begeleiders van
de opvang krijgen net als nu een vergoeding voor hun inzet.
Meer informatie volgt binnenkort vanuit Brood & Spelen.
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.

Ieder een goede herfstvakantie gewenst!
Met vriendelijke groet,
Namens het team van De Kring
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