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Maandag gaan we echt van start…..
In de eerste Kringgesprek heeft u vooral kunnen lezen hoe we verder gaan in Coronatijd met de
school. In dit Kringgesprek krijgt u meer algemene informatie. De jaarkalender, met hierin de
activiteiten, vakanties, studiedagen etc. en andere brieven over o.a. schoolreizen, ouderbijdrage,
ouderhulp ontvangt u aan het eind van de eerste schoolweek.
Namens het hele team heten we alle nieuwe kinderen en nieuwe ouders van harte welkom op De
Kring en wensen we iedereen een goed en mooi schooljaar.
Schooltijden
De schooltijden zijn voorlopig weer de oude schooltijden, zoals wij die hanteerden voor de uitbraak
van Corona. Dit betekent dat de leerkrachten vanaf 8.20 uur naar buiten komen en zich gaan
opstellen op het plein bij de letters van de groepen. (dus b.v. NN, PB, OO etc.)
Om 12.00 uur komen de leerkrachten met de kinderen naar buiten die niet overblijven.
Om 13.05 uur worden alle kinderen weer opgehaald vanaf het schoolplein. Ook de kinderen die
overblijven.
Om 15.15 uur en op woensdag om 12.30 uur komen alle kinderen met de leerkrachten mee naar
buiten.
In de bijlage vindt u de plattegrond van het schoolplein.
We gaan ons wel de komende tijd buigen over een continurooster of andere vormen van
schooltijden. We houden u op de hoogte en zullen u op een zeker moment zeker vragen mee te
denken.
Afspraak maken met de leerkracht
U kunt voor en na schooltijd heel kort iets kwijt aan de leerkracht. Wilt u echter in gesprek maak dan
een afspraak met de leerkracht(en) van uw kind(eren). U kunt ook uw vragen kwijt via
SchouderCom. Met deze app zullen de leerkrachten ook op woensdag 19 augustus u uitnodigen om
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in te tekenen voor een 3-gesprek (kind, ouder(s) en leerkracht). Deze gesprekken starten in de 2 e
week na de zomervakantie.
Wilt u een afspraak maken met de intern begeleiders of de directeur dan kan dat ook via
SchouderCom of neem telefonisch contact op met school. Echter we zien graag dat u eerst contact
heeft met de groepsleerkracht voordat u een afspraak maakt met de intern begeleiders of de
directeur.
SchouderCom en Parnassys
Op De Kring werken wij met twee communicatiemiddelen (ook leerlingvolgsysteem). Alle ouders
kunnen informatie krijgen via deze twee communicatiemiddelen. Heeft u problemen bij het inloggen
of andere vragen, dan kunt u deze het best stellen aan Tanja Kerpershoek, onze administratieve
kracht. Zij is werkzaam op donderdag en vrijdag. Haar emailadres is t.kerpershoek@dekring.net
Parnassys wordt als leerlingvolgsysteem pas gebruikt vanaf groep 2!
Gymrooster
In de bijlage bij dit Kringgesprek vindt u ook het gymrooster. Alle lessen worden m.i.v. dit schooljaar
gegeven door meester Martijn. U kunt ook zien in welke gymzaal de lessen worden gegeven. Door
een tekort aan gymzaal ruimte moeten wij van 3 gymzalen gebruik maken. Dit is verre van optimaal
maar het is anders niet mogelijk. Bij mooi weer wordt er buiten les gegeven.
Verjaardag vieren op school
We gaan het verjaardag vieren en trakteren op school weer toestaan. Vanuit de veiligheid van
iedereen willen we wel dat dit volgens een aantal afspraken gaat gebeuren.
Kinderen mogen alleen trakteren in de eigen groep. We gaan voorlopig nog geen andere klassen en
leerkrachten langs. De traktatie moet voor verpakt zijn (al in de winkel!) Ongeschild fruit mag ook,
want dat kunnen we wassen op school.
Wilt u met de leerkracht overleggen wanneer uw kind gaat trakteren, dat voorkomt dat 2 kinderen
tegelijk gaan trakteren en de aandacht gedeeld moet worden. Dit geldt natuurlijk vooral voor de
onderbouw.
Informatieavonden, kijkje in de klas, ouderavonden
Hoe we deze momenten gaan organiseren is nog niet bekend. Net als de weeksluitingen staan ze
straks wel gepland in de jaarkalender. Echter zolang het Coronavirus nog niet onder controle is,
moeten we voorzichtig om gaan met elkaar op een gepast afstand van anderhalve meter. Dat is met
meerdere ouders tegelijk in onze school niet mogelijk. We zijn bezig om bepaalde activiteiten op een
alternatieve manier te organiseren.

Waterschade
Vanwege problemen gisteren met de kopieer- en scanmachine en vanochtend hebben we te maken
gehad met een enorme lekkage in de school, waarbij acht lokalen blank stonden, is deze nieuwsbrief
iets later verzonden dan gepland.
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Iedereen een heel goed weekend gewenst en tot maandag

Met vriendelijke groet,
Namens het team van De Kring
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