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Schooljaar 2021-2022

20 augustus 2021

Start nieuw schooljaar
Aankomende maandag start de school weer voor alle kinderen. Afgelopen week zijn we met het
team druk bezig geweest om de schoolgebouwen in gereedheid te brengen. Alle collega’s zijn
uitgerust en klaar om er een mooi schooljaar van te gaan maken.
We hopen met elkaar op een zo normaal mogelijk schooljaar, zonder een verplichte lockdown,
onderwijs op afstand of andere vervelende incidenten.
Het enige waar we voorlopig nog enigszins aan vast zitten is de “anderhalve meter” afspraak en het
eventueel testen bij mogelijke verschijnselen.
Hierdoor kunnen we voorlopig nog niet alle ouders tegelijk in de school toelaten. Dit houdt in dat
vanaf maandag ouders welkom zijn op het schoolplein, maar nog niet met z’n allen tegelijk in de
school.
We verzoeken u echter om van uw kind afscheid te nemen bij de ingang van het schoolplein. Bij
kinderen die net nieuw zijn of wat angstig zijn kunt u mee lopen tot de ingang van de school. Daar
staan collega’s die de kinderen verwelkomen en eventueel begeleiden naar de groepen.
De lessen starten weer om 8.30 uur (i.p.v. 8.40 uur). De school gaat vanaf 8.20 uur open.
Om 12.00 uur en 15.15 uur lopen de leerkrachten met de groepen mee naar buiten.
Wilt u de leerkrachten spreken, dan verzoeken wij u dit via SchouderCom kenbaar te maken of op
deze momenten even bij de leerkrachten op het schoolplein langs te komen.
We gaan voor de komende tijd daarnaast een schema opstellen, waarin steeds ouders van bepaalde
groepen welkom zijn na schooltijd in de school en in de klas van uw kind. Mocht u een afspraak
hebben met leerkrachten, directie, intern begeleiders dan bent u als ouder wel weer welkom in de
school.
We hebben voor de zomervakantie al een prachtig nieuw leerplein gekregen in onze middenruimte.
Hier mogen kinderen uit de groepen samen of juist alleen werken aan bepaalde opdrachten. Ook
worden hier kinderen extra geholpen door collega’s die extra hulp bieden. We hebben een tijd in de
hal ook de kapstokken gehad. De kapstokken komen nu weer bij de ingang van de school te staan.
Hierdoor is er geen plek meer in de school voor de stepjes van de kinderen. We verzoeken u dan ook
 Schouw 12-03, 8232 ZA Lelystad
 0320-228060
`

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

om deze niet meer mee te laten nemen naar school. De stepjes moeten vanaf nu in de fietsenrekken
geplaatst worden.
De Kring is m.i.v. dit nieuwe schooljaar Vreedzame School. Gisteren hebben we met het hele team
de eerste teamtraining gevolgd over de Vreedzame School. Vanaf maandag starten we meteen met
de eerste lessen over de grondwet van de Vreedzame School en zullen specifieke groepsafspraken
gemaakt gaan worden. De grondwet komt binnenkort ook te hangen in de school en in de groepen.

Deze grondwet luidt:
• Wij zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort.
• Wij zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn.
• Wij lossen conflicten samen op.
• Wij helpen elkaar.
• Wij dragen allemaal een steentje bij.
We hebben dit nieuwe schooljaar weer de nodige nieuwe collega’s.
Juf Amber in de SM, juf Nicole in PP, juf Mara in de NN en juf Mirella in de VV. Volgende week zullen
zij zich voorstellen in de nieuwsbrief. Daarnaast hebben we ook nog enkele zieke maar herstellende
collega’s. Juf Mirella (onze conciërge) gaat heel voorzichtig weer beginnen met een half uurtje per
dag, juf Mandy kan na haar besmetting met het COVID-virus nog steeds niet volledig werken. Zij
werkt de ochtenden de middagen worden waar mogelijk ingevuld door juf Aafke. Tenslotte juf
Ragnhild (onze IB-er) zij hoopt spoedig weer wat kleine klusjes te kunnen gaan oppakken. Zij wordt
voorlopig vervangen door een interim IB-er.
M.i.v. aanstaande maandag starten we weer met het gewone schoolrooster en dus ook met de
overblijfmogelijkheid. De overblijfkrachten van Brood & Spelen verzorgen weer helemaal de
overblijf. Ze eten met de kinderen en gaan daarna met de kinderen naar buiten. Kinderen die niet
overblijven zijn vanaf 13.05 uur weer welkom op school en het schoolplein.
Op 10 september gaan we met alle kinderen als nog op Schoolreis. Onze oudervereniging heeft u
voor de zomervakantie nog een betalingsverzoek gestuurd. We vinden deze schoolreis een mooie
startactiviteit van dit nieuwe schooljaar. In het voorjaar van 2022 gaan de kinderen nogmaals op
schoolreis of kamp.
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Conciërge gezocht
We zoeken voor komend schooljaar een conciërge (en mogelijk ook voor het schooljaar 2022-2023) .
We zoeken een duizendpoot voor 3 a 4 ochtenden die het leuk vindt om met kinderen te werken,
klusjes aan te pakken in de school (handig is) en leerkrachten kan ondersteunen bij tal van
activiteiten. Voor deze baan is een financiële vergoeding mogelijk. Meer informatie is verkrijgbaar
via de directie. U kunt dan contact opnemen met Rolf Tuinman.
Hulpouders: Biebouders en Luizenpluisouders gezocht
We gaan ook komend schooljaar weer ouders inzetten in de school voor allerlei activiteiten.
We zoeken o.a. nog ouders die ons willen helepen bij de schoolbibliotheek en bij het luizenpluizen.
Indien u bereid bent om wekelijks een moment te helpen bij de schoolbieb of na iedere vakantie bij
de hoofdluiscontrole geef u dan op. Dat kan door een mailtje te sturen naar directie@dekring.net
Meer informatie ontvangt u volgende week.
Tot maandag!
Met vriendelijke groet,
Namens het team van De Kring
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