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Schoolfoto’s
Volgende week ontvangen we de schoolfoto’s. We zullen de kaarten met daarop de links zo snel
mogelijk verspreiden.

Bloembollenactie en Gezonde School
De bloembollenactie is een groot succes. Vandaag zijn al bloembollen binnengekomen en zijn de
pakketten verdeeld onder de groepen. We hopen spoedig alle gelden binnen te hebben.
We willen alle kinderen en ouders al bij voorbaat danken voor hun inzet en de mooie opbrengst!
Aanstaande vrijdag, 13 november, hebben we een schooldag die in het teken staat van de Gezonde
School en de opbrengst van de actie. Deze opbrengst wordt dan bekend gemaakt en dus ook het
bedrag dat het KWF gaat ontvangen. Daarnaast blijft een bedrag op school om uitdagende
spelmaterialen aan te schaffen voor op het schoolplein (op de hoofdlocatie en de dependance).
We hebben het eerste deelcertificaat van de Gezonde School binnen, namelijk die van bewegen en
sport. Alle kinderen hebben a.s. vrijdag een bootcamp van meester Martijn.
Vanaf komende week start ook weer het Europese Schoofruitproject waarbij we 20 weken gratis
drie stuks fruit krijgen per week.
Wachtlijst op De Kring, schooljaar 2021 – 2022 vrijwel vol
Voor het schooljaar 2021-2022 zijn al 42 van de 50 beschikbare plekken ingevuld.
We vragen u daarom, mocht u jongere kinderen hebben die nog niet ingeschreven staan, meldt dit dan z.s.m.
bij een van de groepsleerkrachten of de directie, waardoor wij een beeld hebben welke broertjes en zusjes
nog mogelijk komen.

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

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

Coronanieuws
We ontkomen er niet aan, maar willen toch wat laatste zaken doorgeven.
• Op dit moment zit één stagiaire van onze school thuis met Corona. Afgelopen week zijn weer 2 collega’s
getest, maar zij zijn gelukkig wederom negatief getest.
• Op een aantal basisscholen van SKO is Corona geconstateerd bij kinderen onder de 12. We verzoeken u
dan ook om bij twijfel van ziekte uw kind(eren) thuis te houden.
• Kom al ouder niet onnodig op het schoolplein en blijf alstublieft afstand houden tot elkaar.
• U heeft het wellicht in de media kunnen lezen, maar de leeropbrengsten van de basisschoolkinderen zijn
door de Corona en het onderwijs op afstand flink gekelderd. Ook op De Kring zijn de resultaten van de
toetsen in september flink tegengevallen. We gaan hier dan ook met de kinderen hard aan werken om
hiaten aan te pakken.
• De nieuwe regels van de overheid hebben geen gevolgen voor de basisscholen. Wij blijven hopelijk
gewoon open en proberen in het schoolgebouw zelf zoveel mogelijk de regels volgens het Protocol
Basisonderwijs na te leven. Dit komt de gezlligheid in de school zeker niet ten goede, maar het is even
niet anders.
• Er wordt al hard nagedacht over alternatieven voor Sinterklaas en de kerstviering.
Laten we met elkaar gezond blijven en hopen op betere tijden.

Met vriendelijke groet,
Namens het team van De Kring
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