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We hopen dat iedereen een hele goede kerstvakantie heeft gehad en weer is uitgerust. Na de drukke maar
altijd gezellige maand december en de kerstvakantie starten we in januari in alle rust. Die rust is echter maar
van korte duur, want vanaf volgende week starten we met de jaarlijkse Citotoetsen en daarna volgen
natuurlijk de 3-gesprekken en het eerste rapport. Kortom het lijkt even een rustige nog donkere periode,
maar er zal weer veel gevraagd gaan worden van iedereen.
Eind januari zijn alle werknemers in het onderwijs door de vakbonden opgeroepen om te gaan staken. Het
team van De Kring heeft nog geen standpunt ingenomen, maar zal dit zeer spoedig doen. Wij houden u op de
hoogte.
Voor nu wensen we alle kinderen, ouders en verzorgers een heel goed 2020!

Overblijf Brood & Spelen
Vanaf aanstaande maandag organiseren wij als school niet meer de overblijf. Deze wordt vanaf nu
georganiseerd door de organisatie Brood & Spelen. U kunt via hun website zich aanmelden, mocht u dat nog
niet gedaan hebben. Ook de betalingen gaan vanaf nu dus anders lopen. Hier hebben wij als school ook geen
rol meer in. Ieder kind dat gebruik maakt van de tussenschoolse opvang, dient ingeschreven te staan. U kunt
uw kind aanmelden via de website www.broodspelen.nl. Wanneer u verhuist of als er andere wijzigingen zijn
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dan kunt u deze mutatie schriftelijk doorgeven via administratie@broodspelen.nl. Houdt bij het opzeggen van
de tussenschoolse opvang rekening met twee weken opzegtermijn.
Een aantal kinderen heeft nog strippen staan op de oude strippenkaarten. Deze zijn vanaf nu niet meer
geldig. U kunt het bedrag terugkrijgen op school. Wij zullen zorgen dat de envelopjes met de tegoeden vanaf
dinsdag of woensdag op te halen zijn bij juf Mirella of juf Tanja.
Ouderbijdrage en betaling schoolreis/schoolkamp
Na de Kerstvakantie zullen we starten met het innen van de vrijwillige ouderbijdrage en schoolreis en
schoolkamp. We trachten dit te organiseren via SchouderCom. Mocht dit niet lukken dan ontvangt u een brief
van de Oudervereniging met het verzoek de betaling over te maken.
De bedragen voor de ouderbijdrage en schoolreizen/kamp bedragen dit schooljaar:
 Ouderbijdrage per leerling
€27,50
 Schoolreis groep 1/2
€27,50
 Schoolreis groep 3 t/m 7
€32,50
 Schoolkamp groep 8
€65,00

Schoolfruit
Komende week krijgen de kinderen: appel, meloen en sinaasappel.

Disco 31 januari
Op vrijdagavond 31 januari organiseert de leerlingenraad samen met de school voor de tweede keer een
disco op De Kring. Deze activiteit is voor de kinderen vanaf groep 5. De avond start om 18.30 uur en duurt tot
uiterlijk 20.00 uur.
De kinderen kunnen zich in hun groep opgeven. Hier komen binnenkort lijsten te hangen. Hierdoor weten we
hoeveel kinderen er komen. Er zijn geen kosten verbonden aan de disco.
Met vriendelijke groet,
Namens het team van De Kring
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