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Afscheid juf Hester
Juf Hester heeft vandaag afscheid genomen van De Kring. Ze heeft de laatste 12 jaar van haar carrière op De
Kring gewerkt en dus veel met de school meegemaakt. Ze kijkt met een goed gevoel terug op deze laatste
periode. Ze heeft dan ook aangegeven dat we haar mogen vragen om bij nood in te komen vallen in de
onderbouw groepen.
Vanochtend werd ze door de hele school opgewacht op het schoolplein. Ze was van huis opgehaald met een
busje met laadbak. De laatste honderd meters mocht ze achterin de laadbak op een stoel plaatsnemen. Op
het schoolplein aangekomen is ze door de hele school toegezongen. Daarna ontving ze binnen twee
boompjes. Deze waren versierd met kaartjes van alle kinderen. Namens de Oudervereniging van onze school
heeft ze ook een bos bloemen ontvangen. Ze heeft alle kinderen bedankt voor o.a. de kaartjes die ze heeft
gekregen.
Als team nemen we binnenkort van haar afscheid.
We wensen haar en haar man heel veel plezier en gezondheid toe!

Corona leidt tot andere opzet Informatieavond voor groep 3 en 8 en de informatiemarkt
De informatieavond voor ouders en verzorgers op dinsdagavond 8 september voor de groepen 3 en 8 gaan
we toch organiseren op school. We mogen dit echter niet op de gewone manier doen met alle ouders tegelijk
in de klaslokalen. Alle ouders uit deze groepen ontvangen van te voren een hand-out via SchouderCom met
hierin in het kort alle informatie. Daarnaast wordt u uitgenodigd op school voor nog een korte uitleg en/of
om vragen van uw kant te beantwoorden. We zullen deze informatiebijeenkomst in school in 2 shifts gaan
organiseren. De eerste bijeenkomst is van 19.00 tot 19.30 uur. De tweede bijeenkomst van 19.45 tot 20.15
uur. Meer informatie en de uitnodiging ontvangt u via de groepsleerkrachten.
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De informatiemarkt op dinsdag 22 sept willen we op een vergelijkbare manier gaan organiseren. U ontvangt
hier binnenkort de exacte informatie over. We zullen de informatiemarkt zelfs in 4 shifts organiseren.
Tenslotte willen we de weeksluitingen ook zo gaan organiseren dat alleen ouders (één ouder per gezin) en de
broertjes en zusjes welkom zijn bij deze weeksluiting. Ook deze organiseren we in 2 shifts: van 13.15 tot 13.30
uur en van 13.45 tot 14.00 uur.
We willen echt als school proberen alles door te laten gaan, maar het moet wel passen binnen de Coronaafspraken, waaraan we ons moeten houden.
De afgelopen twee weken hebben we al te maken gehad met collega’s die wat grieperig waren en normaliter
zouden gaan werken. Nu moeten ze verplicht meteen thuis blijven en zich laten testen. Gelukkig zijn alle
testen nog steeds negatief. Het vraagt echter wel veel van de organisatie en de flexibiliteit van de collega’s,
maar ook de kinderen.

Ventilatie in de school
Vanuit verschillende ouders zijn er vragen gekomen over de ventilatie in ons schoolgebouw.
Ik heb deze vraag bij het bestuur van SKO neergelegd. Hieronder kunt u de reactie terugvinden.
De ventilatie van ruimten moet voldoen aan het Bouwbesluit voor bestaande bouw (2012), aanvullende
ventilatie-eisen zijn volgens het RIVM niet nodig, omdat uit onderzoek niet blijkt dat aerosolen een relevante
rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Ook benadrukt het RIVM dat ventilatiesystemen geen rol
lijken te hebben gespeeld in de epidemie. Wel is het belangrijk ruimten in de school regelmatig te luchten
bijvoorbeeld door ramen en deuren open te zetten en recirculatie van lucht binnen een ruimte en
luchtstromen van persoon naar persoon (door bijvoorbeeld zwenkventilatoren en mobiele airco’s) te
voorkomen.
Al onze scholen voldoen aan de bouwbesluiten. In mei zijn alle systemen van de SKO scholen in kaart
gebracht. Er is toen contact geweest met de betreffende installatie onderhoudspartijen en eventuele
maatregelen zijn genomen.
Jaarplanner
U heeft vorige week de jaarplanner ontvangen. Hierin staan twee verschillende data genoemd voor de
zomervakantie in 2021. De correcte is: maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus. Op maandag 23 augustus
start de school weer
Allergieën
We houden alle allergieën van de kinderen bij. U heeft hiervoor al eerder een brief ingevuld. Mocht deze niet
(meer) kloppen of heeft u nieuws te melden, dan kunt u hiervoor juf Aafke mailen: a.siewe@dekring.net
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Zit je in groep 5 of 6 en wil je graag leren zingen of een instrument bespelen?
Dan is dit je kans.

Waar, wanneer & wat?
Ziezo - Voorstraat 602
maandag 15.30 – 16.30 uur
gitaar, klarinet/saxofoon, slagwerk
OBS De Lepelaar - Kempenaar 14-58
dinsdag 15.30 – 16.30 uur
gitaar, keyboard, viool
OBS De Triangel – Kennemerland 17
woensdag 14.15 – 15.15 uur
gitaar, keyboard, zang
Atolplaza – Schor 1-9
woensdag 16.30 – 17.30 uur
cello, gitaar, keyboard

Voordelen
➢
➢
➢
➢
➢

Lage kosten: €108 voor een jaar muziekles, dat is €4,90 per les
In verschillende wijken, dus altijd in de buurt
Gratis gebruik van een instrument of (bij zang) digitaal lesmateriaal
Lessen van een vakdocent via Kubus
Groepjes van 5 tot max. 7 kinderen

Het Jeugdfonds Sport&Cultuur kan de hele cursus vergoeden voor wie de lesprijs te hoog is:
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/flevoland.
Deelnemers van BSO van GO! Kinderopvang krijgen het eerste jaar €15,- extra korting.
Er zijn maar 7 plekken per instrument, dus schrijf je snel in via onze website:
Lelystadvolmuziek.nl

Met vriendelijke groet,
Namens het team van De Kring
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