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Komende week hebben we herfstvakantie. Is de eerste periode na de zomervakantie zit er weer op.
Het schooljaar verloopt op dit moment duidelijk anders, dan dat we gepland hadden. De nodige
activiteiten zijn al komen te vervallen of zijn anders vormgegeven. Waar we normaliter veel ouders
in de school zien en we ook veel hulp krijgen van ouders, is het nu totaal anders in ons
schoolgebouw. Zelfs met het team zitten we verspreid door de school tijdens pauzes.
Daarentegen geeft het ophalen van de kinderen op het schoolplein wel veel rust in de school zelf.
De afgelopen weken hebben we de toetsen in de groepen 4 t/m 8 afgenomen die we normaal
afnemen in juni. Na de herfstvakantie vinden de 3-gesprekken plaats. Als het goed is heeft u de
datum en tijdstip voor het gesprek in kunnen vullen via SchouderCom. Voorlopig mogen deze
gesprekken nog plaats vinden op school in de lokalen. We vragen u wel om niet zelf de school in te
gaan, maar buiten te wachten. De leerkrachten halen u steeds op van het plein. Mochten er toch
weer andere maatregelen komen dan hoort u van ons.
We hebben ondertussen ook op een aantal SKO-scholen te maken met besmette collega’s. Op De
Kring is dit gelukkig nog niet het geval, maar we houden er wel rekening mee. Mochten meerdere
leerkrachten op De Kring besmet raken, dan kan het dus gebeuren dat we de school tijdelijk moeten
sluiten en we noodgedwongen overstappen naar onderwijs op afstand. Laten we hopen dat dit niet
gaat gebeuren. Onze collega’s wordt ook afgeraden om in deze vakantie te reizen naar
risicogebieden.
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Wat als leerlingen in een risico gebied zijn geweest?
Wie terugkomt uit een oranje of rood (geworden) land wordt dringend geadviseerd 10 dagen in
quarantaine te gaan. De quarantaine geldt ook voor kinderen van boven de 12 jaar (en dus veelal
niet voor onze leerlingen).
Voor leerlingen die vanwege het dringende thuisquarantaine advies direct na de vakantie niet naar
school kunnen, is het doen van een verzuimmelding door de school bij de
leerplichtambtenaar niet nodig. Voorop staat dat voorkomen moet worden dat leerlingen naar
school gaan terwijl ze in thuisquarantaine horen te zitten. Scholen worden opgeroepen om zoveel
als mogelijk in overleg te treden met ouders en leerlingen over mogelijkheden om vanuit de
thuisquarantainesituatie afstandsonderwijs te volgen.
We hopen dat de komende week de trend van steeds meer mensen met Corona gaat afnemen,
waardoor er niet nog meer maatregelen bij gaan komen.

Bloembollenactie en opening gezonde school
Afgelopen week is de bloembollen actie gestart. Veel kinderen zijn meteen fanatiek aan de slag
gegaan en we hebben al leuke reacties van kinderen teruggekregen hoeveel ze al verkocht hebben.
Op vrijdag 13 november zullen we de eindopbrengst bekend maken en openen we meteen de
gezonde school. De wethouder van onderwijs zal op deze dag hierbij aanwezig zijn. De kinderen
hebben op deze dag dan ook een aantal leuke activiteiten op ons schoolplein. Normaliter zouden we
u als ouders ook uitnodigen. We verwachten echter dat dit niet mogelijk zal zijn.
Afgelopen jaar zijn kinderen in de bovenbouw ondervraagd naar bewegen en voeding. Bijgevoegd bij
dit kringgesprek vindt u de resultaten.

Parkeren bij de school
Ook dit schooljaar willen we u er weer op attenderen dat het parkeren van uw auto op de
parkeerplaats dient te gebeuren in de daarvoor bestemde parkeervakken. Deze parkeerplaats is te
klein voor onze school en ook de vakken zijn te smal, maar het is nu met het mindere weer vaak een
onoverzichtelijke gevaarlijke situatie. We moeten er niet aan denken dat er kinderen hier onder de
auto’s komen. Ook het parkeren langs de weg voor de school levert een gevaarlijke situatie op. We
vragen binnenkort weer de politie om te komen controleren. Tussen De Kring en de Watergeus is,
ongeveer 2 minuten lopen van school, is ook een parkeerplaats met veel meer ruimte. Wellicht kunt
u hier uw auto parkeren.
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Gratis workshops in de herfstvakantie voor leerlingen uit groep 4 t/m 7
Komende herfstvakantie kan je in het kader van Lelystad vol Muziek gratis kennismaken met een
aantal creatieve activiteiten. Natuurlijk zijn deze workshops helemaal corona-proof.
Geef je snel op via www.dekubuslelystad.nl, want er is beperkt plaats.
Musical in 1 dag - 'The Lion King'
Wat: Je krijgt 4 workshops van 1 uur, waarin je 1 of 2 songs leert, les krijgt in dans, hoe
je je op een podium beweegt en je maakt een masker, staart of ander voorwerp om bij de
voorstelling te gebruiken. Tot slot komt alles bij elkaar in een korte voorstelling in de theaterzaal van
de Kubus.
Aantal deelnemers: 5 tot 25 per workshop
Wanneer: maandag 12/10
Hoe laat: 10-17 uur
Waar: Kubus, Agorabaan 3, Lelystad
Iedereen kan dansen
Wat: In een workshop van 1 uur kan je kijken of dansen iets voor jou is. Je danst in een veilige
omgeving op je eigen niveau. Met of zonder danservaring, met of zonder beperkingen. Iedereen
danst op zijn eigen manier, zittend of staand, met zijn eigen mogelijkheden en eigen creativiteit. Het
belangrijkste is dat iedereen er plezier in heeft.
Aantal deelnemers: 5 tot 15 per workshop
Wanneer: woensdag 14/10
Hoe laat: 10.30-11.30 u
Waar: Kubus, Agorabaan 3, Lelystad
Vloggen en filmen
Wat: Altijd al een goede vlogger willen worden? Tijdens deze workshop ga je aan de slag
met pocketcamera's en leer je de kneepjes van het vak. Je voert zowel binnen als buiten allerlei
leuke challenges uit zodat je na de workshop een stuk slimmere vlogger bent.
Aantal deelnemers: 5 tot 10 per workshop
Wanneer: donderdag 15/10
Hoe laat: 13.00-16.00 u
Waar: Kubus, Agorabaan 3, Lelystad
Inschrijving broertjes en zusjes
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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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