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Informatieavond Brood en Spelen, 19.00 uur

Sinterklaasviering, continurooster

Sinterklaas
Volgende week donderdag vieren we met de hele school Sinterklaas. We starten deze ochtend met de hele
school op de hoofdlocatie. Na de aankomst van Sinterklaas gaan alle groepen naar hun eigen klaslokaal en zal
Sinterklaas met zijn pieten de groepen bezoeken. Alle kinderen blijven deze dag over en gaan dus tussen de
middag niet naar huis. Om 14.00 uur gaat de school uit en zijn de kinderen dus vrij.
We willen iedereen middels de bijgevoegde brief attenderen op een mooi initiatief: het Goedheiligman diner
De Oudervereniging (OV) zoekt enthousiaste ouders!
Word jij ook zo blij van alle activiteiten rondom kerst: het kerstdiner, de ouderborrel die dan plaatsvindt en
het jaarlijkse kerkuitje? Verheug jij je misschien al op het paasontbijt, de sportdag of de themaweek waarin
alle kinderen weer van zich zullen laten horen? Of heb je net vol trots de nieuwe schoolfoto besteld en
verheugen jullie kinderen zich enorm op 5 december? Al deze activiteiten kunnen alleen maar plaatsvinden
dankzij de oudervereniging van de Kring. Tijd dus om hier weer even aandacht aan te besteden.
De OV bestaat momenteel uit 11 enthousiaste ouders, die allemaal 1 of meerdere kinderen op de school de
Kring hebben. Er is een dagelijks bestuur die bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. De OV
is in samenwerking met het lerarenteam verantwoordelijk voor alle activiteiten die op school plaatsvinden.
Zowel voor de organisatie als de uitvoering. Om dit allemaal te kunnen organiseren vergaderen wij gemiddeld
8 keer per jaar en komt het bestuur iets vaker bij elkaar.
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De Kring organiseert een hoop activiteiten op jaarbasis. Om dit allemaal te kunnen blijven doen is de OV op
zoek naar nog meer enthousiaste ouders! Het bekende gezegde “vele handen maken licht werk” spreekt
hierin voor zich. We zijn zowel op zoek naar een nieuw bestuurslid als naar nieuwe leden. Wil jij ook dat alle
bovenstaande activiteiten jaar na jaar weer terugkomen en vind jij het leuk om hieraan mee te helpen, laat
dan alsjeblieft iets van je horen. De projectweek eind maart en Pasen begin april zijn bijvoorbeeld activiteiten
waar we nog echt mensen voor kunnen gebruiken.
Wil je meer informatie of wil je je aanmelden? Zoek 1 van ons op (lijst met namen van OV leden hangt op het
prikbord) of geef je naam door aan een leerkracht, dan komt dat ook bij ons uit. Tevens hangt er een
brievenbus van de OV in het gangetje bij de hoofdingang.
Laat al die aanmeldingen maar doorkomen….
De oudervereniging van de Kring:
Voorzitter:
Hanneke Vloo (moeder Lianne TT en Evelien SS)
Penningmeester:
Martin van Erkel (vader Jelte DW en Stijn KK)
Secretaris:
Linda Deen (moeder Jelle NN en Giel OO)
Lid:
Rinske van Erkel (moeder Jelte DW en Stijn KK)
Lid:
Maaike Wolffgramm (moeder Bas LL)
Lid:
Jacqueline Bron (moeder Toby LL en Aelinn BB)
Lid:
Petra ter Voert (moeder Simone TT en Niels DW )
Lid:
Petra Hensen (moeder Tobyn NN en Noel KK)
Lid:
Chantal van den Oever (moeder Jayden VV en Jessey OO)
Lid:
Babette Abbes-de Maat (moeder Mende SS en Beau SA)
Lid:
Denise Zuidhof (moeder Noor TT en Maarten DD)

Overblijf gaat over naar Brood en Spelen
Na de Kerstvakantie neemt de Stichting Brood en Spelen de overblijf over op De Kring. Op maandag 2
december om 19.00 start een voorlichtingsavond, waarbij zij meer informatie geven over hun vormen van
abonnementen, hoe ze de overblijf gaan organiseren, aanspreekpunten, samenwerking met de school etc.
Binnenkort krijgen ook alle kinderen een flyer mee naar huis.

Schoolfruit
Komende week krijgen de kinderen: waspenen, ananas en peer

Met vriendelijke groet,
Namens het team van De Kring
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