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Sinterklaasviering
Op vrijdag 4 december vieren we op De Kring Sinterklaas. Het wordt dit jaar door Corona een totaal
andere viering dan dat we gewend zijn. Hoe we het precies gaan doen houden we nog geheim.
We volgen dagelijks met de lagere groepen het Sinterklaasjournaal en daarnaast is ons
schoolgebouw door onze oudervereniging in Sinterklaassfeer gebracht.
Vanaf dit jaar zouden we bij een normale viering al geen Zwarte Pieten hebben gehad, maar alleen
nog roetveeg en andere pieten. Vanuit de directeuren en het bestuur is hier een besluit over
genomen. Bij dit Kringgesprek is de brief van ons bestuur toegevoegd t.a.v. dit besluit.
Plusklas verandering
Vanaf komende week gaan we de groep kinderen splitsen die in de plusgroep zitten. Juf Yvette heeft
namelijk besloten om te stoppen met de plusgroep. Hierdoor gaat juf Marleen alleen door. Op de
woensdagochtend gaat zij de kinderen uit de groepen 8 lesgeven en op de donderdag krijgen de
kinderen uit de groepen 5 t/m 7 les in de plusgroep.

Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen
vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze
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gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook
belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen
hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat
de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit
ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel
Nederland helpt verbeteren. De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor
onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een
veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO
(www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit
herkenbaar zijn voor andere mensen. Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school
kunnen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn.
De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het
CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle
andere statistieken die zij maakt. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens
van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat de
gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden. Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk
voor onderzoek Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat
deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over
gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun
onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere
eisen en moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde. Omdat het om
toetsgegevens gaat, u moet het alleen laten weten als u bezwaar heeft.
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.
Kerstpakketten voor de Petruskerk
Net als afgelopen jaar gaan we in de week na Sinterklaas weer voedsel (eten en drinken) inzamelen
voor de Petruskerk. Zij zorgen dat deze voedselpakketten bij gezinnen terechtkomen in Lelystad die
met Kerst wel iets extra’s kunnen gebruiken. We hopen dat u weer net als vorig jaar deze actie
ondersteunt met iets van etenswaar dat u kunt missen.
Wij vinden dit als school een geweldige Kerstgedachte!

De Kring is een gezonde school geworden. Lees het verslag op de volgende pagina
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KBS De Kring is een Gezonde School
Op vrijdag 13 november is KBS De Kring een Gezonde School
geworden op het gebied van Bewegen en Sport. Op deze dag is de
Gezonde School officieel geopend. Om recht te doen aan Bewegen
en Sport is er afgetrapt middels een bootcamp.
Gezonde School
Sinds 2018 is Lelystad een JOGG-gemeente. Het doel van JOGG is een daling realiseren van het aantal
jongeren met overgewicht. Dit wordt gerealiseerd door dagelijks bewegen, gezond eten en
waterdrinken. Op De Kring wordt meegedaan met de DrinkWater campagne en The Dailiy Mile. In
samenwerking met de GGD heeft De Kring het themacertificaat behaald op het gebied van Bewegen
en Sport. Zo hebben alle klassen twee per week bewegingsonderwijs van een gymdocent, de groepen
doen mee aan verschillende sportactiviteiten zoals korfbal, handbal en voetbal. Daarnaast hebben de
leerlingen eens per jaar een uitdagende sportdag. Nu het eerste themacertificaat binnen is, willen wij
gaan voor het themacertificaat Welbevinden. Dit themacertificaat doet een beroep op het lekker in
je vel zitten en gepast sociaal gedrag vertonen.
Feestelijke opening
De leerlingen hebben op vrijdag 13 november
een bootcamp gedaan. De leerlingenraad van
De Kring heeft een deel van de organisatie
van deze dag op zich genomen. De bootcamp
bestond uit verschillende sportactiviteiten die
werden gegeven door de gymdocent. De
activiteiten werden met veel enthousiasme
door leerlingen uitgevoerd. Een van de
onderdelen, die goed in de smaak viel bij
leerlingen, was het springkussen. Hier werden
mooie trucs uitgevoerd.
Aan het einde van de ochtend vond de
centrale opening plaats. De leerlingen hebben een DrinkWater bidon ontvangen. Deze bidon wordt
tijdens schooltijd ingezet om het waterdrinken te stimuleren.
Goede doelenactie
Naast de Gezonde School hebben wij ons ingezet voor een
goed doel. Dit jaar hebben wij gekozen voor KWF. Door de
inzet van onze leerlingen kunnen wij een donatie doen van
ongeveer €2000,-. Ook zetten wij een gedeelte van de
opbrengst in voor nieuw speelmateriaal. Dit speelmateriaal
moet leerlingen stimuleren om te bewegen.
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Met vriendelijke groet,
Namens het team van De Kring
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