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Corona update
De laatste weken gaat het door de enorme toename van het aantal besmettingen met Corona niet
goed in ons land. De regio Flevoland is nu zelfs al voor een gedeelte oranje en zelfs rood geworden.
We maken ons dan ook ernstig zorgen over de komende periode. Hoe kunnen we het onderwijs zo
goed mogelijk organiseren. We hebben hier in alle bouwen goed over nagedacht en allerlei
alternatieven liggen klaar.
Op dit moment zijn 14 collega’s getest, maar hebben we gelukkig nog geen positief geteste collega’s.
Het betekent wel dat we weer maatregelen moeten treffen op school.
•

We gaan nog strenger worden op het toelaten van ouders en andere externen in de school.
Bij de ingangen van onze school hangt vanaf nu een papier met hierop een QR-code. We
vragen u dringend om deze in te scannen met uw mobiele telefoon. Op deze manier kunnen
wij alle bezoekers achterhalen en voldoen wij meteen aan de triage afspraken t.a.v. Corona.
Dit werkt veel sneller als dat iedere bezoeker zijn/haar gegevens schriftelijk moet invullen.

•

De weeksluiting die aankomende vrijdag 2 oktober zou zijn, is tijdelijk uitgesteld tot na de
herfstvakantie. Dus de groep van de Vlotte Vleermuizen houdt zijn weeksluiting verder op in
het schooljaar. We weten nog niet of ouders hierbij toch welkom zijn.

•

Hierbij weer nieuwere beslisboom om uw kind wel of niet naar school kan/mag komen.
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Schoolfotograaf
A.s. maandag 28 en dinsdag 29 september komt de schoolfotograaf op school. Het schema heeft u
reeds eerder ontvangen. We maken dus naast de individuele foto’s en groepsfoto’s ook een foto van
broertjes en zusjes die op De Kring zitten. Niet met broertjes of zusjes die nog niet of niet meer op
De Kring zitten.

Nieuws Oudervereniging De Kring
Wat fijn dat het merendeel van de kinderen dit schooljaar weer kon starten bij hun vriendjes en
vriendinnetjes en hun juf of meester in het klaslokaal. Ondanks dat we er voorlopig nog niet lijken te
zijn met elkaar, is het voor de kinderen gelukkig niet zo heel veel anders nu. Dat geldt hopelijk ook
voor alle activiteiten die gepland staan dit jaar op school. Wij als oudervereniging (OV) staan in ieder
geval te trappelen om weer aan de slag te kunnen.
Wij organiseren ieder jaar, in samenwerking of overleg met een team leraren van de Kring, alle
activiteiten die op school plaatsvinden. Dan moet je denken aan de informatieavond voor ouders, de
schoolfotograaf, Sinterklaas, Kerst, Pasen, carnaval, de projectweek, een sportdag, de schoolreisjes
en kamp en wat we eind vorig schooljaar hebben gedaan, het uitdelen van Billy’s ijs. We zullen dit
jaar van dag tot dag moeten bekijken of en vooral hoe we dit gaan organiseren zodat alles
“Coronaproof” is.
Om de school te versieren in alle thema’s, de kinderen wat lekkers te kunnen geven qua eten en
drinken en om alle kinderen met bijvoorbeeld sinterklaas een cadeautje te kunnen geven, is er geld
nodig. Daarom vragen wij als oudervereniging ieder jaar een vrijwillige bijdrage aan alle ouders
zodat al deze activiteiten doorgang kunnen vinden. De brief met het verzoek om de vrijwillige
bijdrage te voldoen aan ons kunnen jullie begin oktober verwachten. Wederom zal de vrijwillige
ouderbijdrage onderverdeeld zijn in een bijdrage voor alle bovengenoemde activiteiten en een
bijdrage aan de schoolreisjes/kamp. We hebben het in ieder geval een stuk makkelijker gemaakt
want de vrijwillige ouderbijdrage zal vanaf dit jaar via een Ideal link betaald kunnen worden.
Dinsdag 29 september is de jaarvergadering van de OV. Hier blikken we terug op vorig jaar en
nemen ook wij de tips en tops door en stellen we de begroting, de definitieve ouderbijdrage en de
activiteitenkalender voor dit jaar vast. Normaal gesproken is dit openbaar maar gezien het maximale
aantal volwassenen die tegelijkertijd in school aanwezig mogen zijn vanwege Covid-19, is dit nu
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helaas niet mogelijk. Mocht je interesse hebben in de stukken, stuur dan via schouder.com een
berichtje aan de ouderraad en wij zullen ervoor zorgen dat het dan verstuurd wordt.
Mochten jullie andere vragen hebben voor ons of graag mee willen helpen bij een activiteit, laat het
ons weten. Ook hiervoor kun je via schouder.com een berichtje sturen.
Op naar een heel leuk nieuw schooljaar!!

Vanuit de Lelystadse scholen willen we ouders, leerkrachten en anderen vragen de petitie
'preventieve jeugdhulp in Lelystad moet blijven', te tekenen.
In Lelystad wordt flink bezuinigd op de jeugdhulp. Hierdoor kan hulp die de scholen krijgen of die
kinderen krijgen op school niet meer doorgaan. Dit vinden we een slechte zaak, want het gaat ten
koste van de kinderen.
We vragen jullie onderstaande link te delen (via FB, Twitter, school nieuwsbrieven, school website,
etc.)!!! Hopelijk zorgen we met elkaar voor wat beweging in Lelystad in het belang van onze
leerlingen.
Bij deze de link voor de petitie:
https://www.petities.com/preventieve_jeugdhulp_in_lelystad_moet_blijven?u=6084768&utm_sour
ce=fb_share&fbclid=IwAR2HP-maSNXAgYQ_It9KAQKbGzOIsr41arSV5Kr8WHsdwbWg209aE1ZKFes
En QR-code:

Alvast ontzettend bedankt dat jullie deze willen delen (via FB, Twitter, school nieuwsbrieven, school
website, etc.)!!! Hopelijk zorgen we met elkaar voor wat beweging in Lelystad in het belang van onze
leerlingen.
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Wijzigingen in Parnassys of SchouderCom
Indien u wijzigingen door wil geven, bv. Adreswijzigingen, dan verzoeken wij u dit door te geven via
een mail aan onze administratief medewerker Tanja Kerpershoek. U kunt namelijk een aantal
wijzigingen met name in Parnassys niet zelf invoeren. Haar mailadres is t.kerpershoek@dekring.net
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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