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Corona update
We leven al weer een hele tijd met de gevolgen van de uitbraak van Corona. Velen van ons zijn dan
ook al behoorlijk Corona-moe. Toch zal het nog wel even duren deze onzekere tijd.
In het nieuws hoort en leest u regelmatig dat scholen tijdelijk dicht gaan. Gelukkig geldt dat nog niet
voor onze school, maar we hebben wel dagelijks op De Kring te maken met alle facetten van Corona.
Ondertussen zijn al meer dan 10 collega’s die even thuis moesten blijven i.v.m. het testen van
zichzelf of familieleden. Gelukkig zijn alle testen negatief uitgevallen en mogen de collega’s weer
komen werken. Wel duurt het testen steeds langer, omdat er een tekort is aan testplekken.
Van de organisatie die onze invallers regelt kregen we al een bericht dat zij op dit moment te maken
hebben met een verdubbeling van de dagelijks aanvragen voor vervanging.
We proberen op alle mogelijke manieren de vervanging te organiseren en voorlopig lukt het nog
behoorlijk.
Daarnaast zien we toename van het aantal kinderen dat door verkoudheidsklachten thuis moet
blijven. Afgelopen week was dat bij 20% van het totale aantal kinderen al het geval. Als school
merken we dat het lastig is om te bepalen als ouders of kinderen wel of niet naar school mogen
komen. Deze week is er een hulpmiddel bijgekomen die u als ouder zou kunnen helpen. Er zijn
namelijk twee beslisbomen gekomen voor kinderen t/m 6 jaar en van 7 t/m 12 jaar. Deze zijn
toegevoegd als bijlagen bij deze nieuwsbrief.

 Schouw 12-03, 8232 ZA Lelystad
 0320-228060
`

 www.dekring.net
 dir.kring@skofv.nl

We hebben als school ondertussen wel te maken met de eerste gezinnen waar Corona is
geconstateerd. Deze gezinnen blijven met elkaar minimaal 10 dagen thuis. De namen zijn bij ons op
school bekend. Als school zorgen wij dat deze kinderen dan wel schoolwerk thuis krijgen. Dit
proberen we steeds zo snel mogelijk te organiseren. Leerkrachten proberen ook om telefonisch
contact te houden met de thuiszittende kinderen.
Op De Kring zijn we wel weer bezig met een plan om ons voor te bereiden op een mogelijke sluiting
van de school en hoe we de voortgang van het onderwijs kunnen organiseren. We hopen dit plan
natuurlijk niet te hoeven in te zetten, maar gezien de huidige situatie moeten we wel.
Dit betekent ook dat we ons jaarplanning van week tot week kritisch moeten bekijken. We willen
heel graag dat alles zo normaal mogelijk verloopt voor de kinderen, maar dat zit er gewoon nu nog
niet in.

Geen informatiemarkt
Zo hebben we moeten besluiten om de informatiemarkt op dinsdag 22 september niet door te laten
gaan. Door de toename van allerlei klachten willen we de risico’s beperken dus blijft nog steeds
gelden zo min mogelijk ouders/volwassenen in de school.

Schoolfotograaf
Op maandag 28 en dinsdag 29 september komt de schoolfotograaf op school. Of we iets gaan
organiseren voor broertjes en zusjes, die (nog) niet op De Kring zitten, laten we u begin volgende
week weten. Mochten we dit wel veilig kunnen organiseren dan volgt ook de inschrijving.
Weeksluitingen gaan wel door
Hieronder vindt u de lijst met weeksluitingen. Voorlopig gaan deze gewoon door én is één ouder per
leerling welkom om te komen kijken. De groep geeft 2 optredens (om 13.15 en 13.45 uur).
Vrijdag

DATUM:

GROEP:

2 OKTOBER 2020

VV

23 OKTOBER 2020

KK

30 OKTOBER 2020

SA

13 NOVEMBER 2020

CC

20 NOVEMEBR 2020

OO

27 NOVEMEBR 2020

SM
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11 DECEMBER 2020

PB

19 FEBRUARI 2021

BB

5 MAART 2021

NN

12 MAART 2021

PP

19 MAART 2021

LL

26 MAART 2021

SS

16 APRIL 2021

DW

21 MEI 2021

WN

4 JUNI 2021

DD

18 JUNI 2021

TT

Nieuws Oudervereniging De Kring
Onze oudervereniging is al weer druk bezig met de voorbereiding op het nieuwe schooljaar.
De jaarvergadering van de oudervereniging staat in de jaarplanner op dinsdag 6 oktober. Deze is een week
naar voren gehaald; naar dinsdag 29 september.
Mocht u stukken van de jaarvergadering willen ontvangen dan kunt u dit doorgeven via SchouderCom. Hier
kunt u een bericht sturen naar de Ouderraad. Ook vragen kunt u op deze manier stellen. We kunnen echter
voor de jaarvergadering op school geen extra ouders uitnodigen i.v.m. hoeveelheid ouders in de school.
De ouderbijdrage en bijdrage schoolreis/schoolkamp brief ontvangt u meteen na de jaarvergadering. De
betaling gaat vanaf dit schooljaar ook via SchouderCom.
Inschrijving broertjes en zusjes
Indien u nog jongere kinderen thuis heeft, die nog niet opgegeven zijn, dan verzoeken wij u om een
inschrijfformulier op te komen halen. We hebben voor volgend schooljaar 2021-2022 nog ongeveer 15
plekken voor 4 jarigen.
Voorschoolse Opvang en BSO
In ons schoolgebouw organiseert GO! Kinderopvang zowel de voorschoolse als de buitenschoolse opvang. Er
bestaat dus ook de mogelijkheid om uw kind(eren) voor schooltijd naar De Kring te brengen voor de opvang.
Op De Kring vangen we zowel de kinderen van de Lepelaar als van de Watergeus ook op.

Met vriendelijke groet,
Namens het team van De Kring
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