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De Kring is Vreedzame School
Afgelopen week zijn we met elkaar weer goed gestart. Gelukkig waren alle kinderen deze week weer op
school. Dat geldt ook voor bijna alle collega’s.
In alle groepen zijn ze gestart met de eerste lessen van De Vreedzame School. In de bijlage bij deze
nieuwsbrief ontvangt u meer informatie. Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen thuis kunnen vertellen
waar ze het met elkaar in de groepen over hebben gehad. Door steeds nieuwsbrieven mee te sturen bent u
op de hoogte van de inhoud van deze lessen.
We hopen dit schooljaar ook een ouderavond te mogen organiseren over De Vreedzame School.

Schoolreizen
Zeer binnenkort hebben alle groepen een schoolreis of groot circusproject op school.
Onze oudervereniging heeft in juli nog een betalingsverzoek uitgedaan. Indien u nog niet heeft betaald
verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen.
Via SchouderCom kunt u eventuele vragen ook stellen aan onze oudervereniging. Zij staan ook in de
contactenlijst. Het kan natuurlijk ook via de directie.
SchouderCom en Parnassys
Op De Kring werken wij met twee communicatiemiddelen (ook leerlingvolgsysteem). Alle ouders kunnen
informatie krijgen via deze twee communicatiemiddelen. Heeft u problemen bij het inloggen of andere
vragen, dan kunt u deze het best stellen aan Tanja Kerpershoek, onze administratieve kracht. Zij is werkzaam
op donderdag en vrijdag. Haar emailadres is t.kerpershoek@dekring.net
Parnassys wordt als leerlingvolgsysteem pas gebruikt vanaf groep 2!
Allergieën
We houden alle allergieën van de kinderen bij. U heeft hiervoor al eerder een brief ingevuld. Mocht deze niet
(meer) kloppen of heeft u nieuws te melden, dan kunt u hiervoor juf Aafke mailen: a.siewe@dekring.net
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Voorstelronde nieuwe collega’s

Ik ben Nicole Langewouters en woon samen met mijn man en twee kinderen in Putten. Twee jaar geleden
heb ik besloten mijn werkzame leven een andere invulling te geven door als zij-instromer te beginnen in het
onderwijs. Met plezier heb ik de afgelopen twee jaar gewerkt op basisscholen binnen SKO Flevoland &
Veluwe en mijn pabo-diploma gehaald. Komend schooljaar start ik enthousiast als leerkracht in groep 3 de
Pientere Pinguïns om er samen met de kinderen een gezellig en leerzaam jaar van te maken. Mocht u vragen
hebben of kennis willen maken, laat het gerust weten. Op donderdag en vrijdag ben ik aanwezig.

Hallo allemaal,
Mijn naam is Mara Glastra, ik ben 26 jaar oud en ik woon in Dronten. Sinds dit schooljaar ben ik een nieuw
gezicht binnen de Kring. Samen met juf Marlieke zal ik les gaan geven aan de Noeste Neushoorn (groep 4). De
afgelopen twee jaar was ik werkzaam als gym juf in Hattem en Almere. Dit heb ik met erg veel plezier gedaan.
Omdat ik graag meer wil kunnen dan alleen gymles geven heb ik de keuze gemaakt om het zij-instroomtraject
Pabo te gaan volgen.
Ik heb er erg veel zin in en hopelijk zien we elkaar snel op school.

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

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

Hallo! Mijn naam is Mirella van Rutten.
Sinds de start van het schooljaar werk ik op De Kring. Ik sta 4 dagen in de week voor groep 6, de Vlotte
Vleermuizen. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. De oudste is een jongen en hij start dit jaar op Porteum
en de jongste een meisje en zij start dit jaar op De Kring in groep 7 bij de Leuke Leeuwen. Ik geniet van buiten
zijn en ben onlangs weer lekker begonnen met het opbouwen van hardlopen. Ook in de sportschool kun je
mij regelmatig vinden. Daarnaast hou ik van lekker eten en borrelen met vrienden en familie.
In de klas hou ik van structuur en duidelijkheid en ben ik op zoek naar de krachten en talenten van kinderen.
Voor mij is het als een kers op een taart als een kind zijn of haar talenten kent en kan aanspreken om
daarmee zichzelf te ontwikkelen. Kernwoorden die in mijn ogen horen bij een fijn leerklimaat zijn positiviteit
en respect en ik probeer deze zelf constant uit te dragen.

Gymafspraken
We willen graag met iedereen de afspraken delen, die gemaakt zijn rondom de gymnastieklessen.
• Schoenen verplicht. ‘gripsokken’ is geen vervanger voor schoenen
• Gr. 1/2 eventueel op blote voeten.
• Gr. 3 vanaf kerstvakantie verplicht op schoenen
• Schoenen en/of kleding vergeten = streepje & gymmen op blote voeten en/of normale kleding.
• Bij derde streepje moet je een gymles overslaan. Streepjes blijven staan van vakantie tot vakantie.
• Wanneer een kind zich zodanig misdraagt en hij/zij opgehaald moet worden door de
groepsleerkracht, is de consequentie dat hij/zij niet mee mag doen met de volgende gymles.
• Wanneer een kind twee keer een gymles over moet slaan vanwege het vergeten van schoenen en/of
kleding, moet hij/zij een gymles na schooltijd in te halen.
• Lange haren moeten in een staart in verband met veiligheid.
• Oorbellen, armbandjes, kettingen moeten af. Hier is een speciaal bakje voor om dit in te doen. Houd
hier dus ook rekening mee op dagen dat je gym hebt.
• De groep wacht in de kleedkamer tot de groep voor hun klaar is. De kleren liggen bij elkaar en netjes
op de bank. De eerste klas pakt één kant van de kleedkamer, zodat de klas hierna de andere kant kan
gebruiken.
• Bij binnenkomst gaan de kinderen op de cirkel zitten in de gymzaal. Zij zitten niet aan de toestellen of
materiaal.
• De materiaalberging in de gymzaal is verboden terrein voor kinderen.
• Wanneer je naar de wc moet, kom je dit vragen aan de leerkracht, zodat hij/zij weet dat je weg bent
uit de gymzaal. Tijdens de gymles zijn er nooit meerdere kinderen in de kleedkamer.
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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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