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Ouderbijdrage en betaling schoolreis/schoolkamp
Deze week ontvangt u via Schoudercom de brief met daarin het verzoek voor de betaling van de
ouderbijdrage en de schoolreis en/ of schoolkamp. We hopen nog steeds dat dit een rechtstreekse
betalingsmogelijkheid wordt, maar het kan ook zijn dat we u verzoeken het bedrag zelf over te maken onder
vermelding van het leerlingnummer en de groep.
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
Staking op De Kring
Komende donderdag en vrijdag zijn bijna 3700 scholen in Nederland. Bijna het volledige team van De Kring
gaat ook wederom staken. In de brief vorige week hebben we u over de staking op de hoogte gebracht. We
hopen echt dat het bij deze staking blijft en de regering de juiste maatregelen gaat nemen om met name te
zorgen voor een structurele aanpak om het ernstige personeelstekort nu en in de toekomst aan te pakken en
een vermindering van de werkdruk (vooral de administratieve last).
We begrijpen heel goed dat ouders door deze staking wederom de dupe zijn, maar hopen toch op uw steun,
want ook u wil het beste onderwijs voor uw kind(eren) nu en in de toekomst.
De afgelopen week waren twee collega’s afwezig, dit hebben we op allerlei manieren deels kunnen oplossen
vanuit de organisatie, maar toch hebben we twee keer een middag een groep naar huis moeten sturen.

Schoolfruit
Komende week krijgen de kinderen: appel, waspeen en ananas
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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.
400 leerlingen op De Kring
Binnenkort krijgt De Kring zijn/haar 400e leerling. De school is de laatste jaren enorm gegroeid. Dit schooljaar
is de laatste groep erbij gekomen. Vanaf nu houden we maximaal 16 groepen, met een maximum van 26
leerlingen in een groep (of minder, afhankelijk van de zwaarte van een groep). Op de website van De Kring
geven we mogelijke ruimte aan in de groepen.
We hanteren noodgedwongen een wachtlijst. Mocht u uw jongere kinderen nog niet hebben opgegeven, wilt
u dit dat spoedig doen, want dan houden we zicht op de plekken voor de komende drie jaren.
Stagiaires op De Kring
Het komend half jaar vertrekken en komen er weer nieuwe stagiaires op school. Zodra bekend is waar zij
stage gaan lopen zullen we deze met u delen.
Op dit moment loopt ook een directeur in opleiding stage op De Kring. Haar naam is Simone Hol en zij loopt
twee dagen in de week bij de directie stage.
Ook zien we op dit moment regelmatig aanvragen van mensen van buiten het onderwijs die een dag willen
meedraaien/kijken of een baan in het onderwijs mogelijk iets voor hen is. Op 27 februari organiseert de
gemeente Lelystad wederom een meeloopdag in het basis- en voortgezet onderwijs. De Kring doet ook weer
mee met deze dag. Vorig jaar hebben negen geïnteresseerden onze school op deze meeloopdag bezocht.

Parkeren bij de school
We vragen u, ouders en verzorgers, om kinderen zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar school te
brengen. We zien nog steeds dat veel auto’s niet juist geparkeerd worden bij de school. Er is iets verderop
een parkeerplaats met wel ruimte voor auto’s. U moet dan alleen iets verder lopen.
De parkeerplaats bij de school is meestal erg snel vol en auto’s worden zo neergezet dat zij anderen
blokkeren. Ook langs de weg (voor de school) staan vaak auto’s geparkeerd, zelfs op het zebrapad. Dit levert
een gevaarlijke situatie voor kinderen op, die namelijk niet altijd even goed uitkijken. We moeten er met
elkaar toch niet aan denken dat een kind wordt aangereden. Dus nogmaals het verzoek om daar te parkeren
waar wel het mag.
Met vriendelijke groet,
Namens het team van De Kring
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