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Studiedag over talenten op De Kring;
leerlingen vrij
Weeksluiting: Supermuizen

Carnaval
Aankomende vrijdag 28 februari vieren we weer Carnaval op school. Alle kinderen en leerkrachten mogen
deze dag verkleed op school komen. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 krijgen de mogelijkheid om geschminkt te worden op school.
’s Middags krijgen alle kinderen iets lekkers en drinken om de feestvreugde te verhogen.
Zowel het schminken als de traktatie zal de ouderraad verzorgen. De schooltijden blijven ongewijzigd.
Wij hopen op een geslaagd feest; Alaaf!!!

Schoolfruit
Komende week krijgen de kinderen: sinaasappel, komkommer en peer.
400e leerling op 2 maart
Volgende week maandag start op De Kring de 400e leerling. Wie dit is maken we aanstaande maandag
bekend. Dat De Kring de laatste jaren zo is gegroeid is natuurlijk prachtig, maar heeft er ook toe geleid dat het
gebouw op alle manieren uit zijn voegen barst. We kunnen ook niet wachten op een nieuw schoolgebouw,
waar we eindelijk weer met alle leerlingen in kunnen.
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Studiedag donderdag 5 maart: Op pad met mijn talenten
Op donderdag 5 maart zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag. Op deze dag gaan we verder met het hele
team met de talentontwikkeling op De Kring. We hebben al een behoorlijk inzicht in de talenten van de
leerkrachten en proberen hen al steeds meer in te zetten in hun passies of talenten . U moet hierbij denken
o.a. bij de creativiteitsmiddagen en de wereldoriëntatie middagen (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en
techniek, waar leerkrachten één vak of thema geven.
Komend schooljaar willen we ook de leerlingen laten werken aan hun talenten. Hier gaan we de komende
studiedag mee aan de slag.

Stagiaires op De Kring
De Kring is opleidingsschool binnen onze stichting SKO. We zijn blij dat we stagiaires mogen ontvangen van
verschillende opleidingen. De stagiaires binnen onze school hebben hun eigen taken en worden door onze
leerkrachten begeleid. De stagiaires zijn belangrijk voor ons onderwijs, omdat ze kennis meebrengen en
verfrissend werken binnen ons team. Zo hebben we een leerteam opgezet in samenwerking met Landstede,
om een leerplein te ontwikkelen.
Opleidingen waar onze stagiaires vandaan komen zijn o.a. KPZ Zwolle, PABO Windesheim Almere, ROC
Almere, Landstede en ROC Lelystad/Dronten.
De stagiaires worden opgeleid voor Leerkracht Basisonderwijs, Pedagogisch Medewerker en
onderwijsassistent.
De volgende stagiaires zijn aanwezig op onze school:
SM- Liël (onderwijsassistent)
BB- Simone (onderwijsassistent) en Amber (PABO)
KK- Ella (onderwijsassistent) en Romay (PABO)
SA- Nigel
NN- Miranda (PABO)
SS- Simone
DW- Presley (onderwijsassistent)
Ellen: pedagogisch medewerker
Wanneer er vragen zijn horen wij dat graag.
Met vriendelijke groet,
Opleiders binnen de school
Suzanne Schaap & Tineke Fleurke
Talentenjacht 20 maart
Op vrijdagmiddag 20 maart organiseren we op school weer een talentenjacht. Vanuit iedere groep mag één
act meedoen aan deze finalemiddag. De leerlingenraad van de school organiseert wederom deze leuke
activiteit. We houden de talentenjacht weer in de gymzaal. Hier kunnen we met de hele school in.
We zijn weer benieuwd welke talenten we allemaal op school hebben.
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Betreft: Flessen inzamelen voor kamp groep 8
Beste ouders/verzorgers van kinderen op basisschool de Kring.
Dit jaar gaan de kinderen van groep 8 op kamp naar Ameland. We willen voor onze ouders de kosten zo laag
mogelijk houden. Daarom gaan we geld inzamelen om ervoor te zorgen dat dit gaat lukken.
Dat doen we door stroopwafels te verkopen en flessen in te zamelen. Ook mogen we acties zelf bedenken en
uitvoeren.
Nu vinden wij het fijn als u of u kind ons een beetje zou willen helpen door flessen in te zamelen en die dan
bij de leraar inleveren, ook kunt u ze zelf eerst inleveren en dan het statiegeld bij de leraar inleveren.
Daar zouden wij heel erg blij mee zijn.
Met vriendelijke groet,
De groepen 8 de Coole Cheeta's en het Wolvennest.
Ouderbijdrage en betaling schoolreis/schoolkamp
Vorige week ontving 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
Hierbij nogmaals het rekeningnummer van onze Oudervereniging: NL84 INGB 0004 7902 11
t.n.v. Oudervereniging “De Kring” te Lelystad onder vermelding van leerlingnummer of naam leerling en de
groep.
Met vriendelijke groet,
Namens het team van De Kring
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