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Kringgesprek            Schooljaar 2021-2022          3 september 2021 
 

                                         
Betaling schoolreizen 
Aankomende vrijdag gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. De groepen 8 de week daar op. De groepen 1/2  
hebben een circusproject op school. 
Indien u nog niet betaald heeft voor de schoolreis verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te doen.  
U kunt via SchouderCom uw vragen t.a.v. de schoolreisbetaling kwijt bij de ouderraad (zij houden de 
betalingen bij) of bij de directie. 
 
 
Ouders van bepaalde groepen welkom in de school 
M.i.v. komende week gaan we de school weer open stellen na schooltijd (van 15.15 tot 15.45 uur) voor een 
aantal groepen. U bent als ouder(s)/verzorger(s) van harte welkom in die week in de school en in het 
klaslokaal van uw kind. Ook kunt u natuurlijk even wat vragen stellen aan de groepsleerkracht. 

Week 6 t/m 10 september Groepen: BB, KK, VV en PB Dependance: LL en TT 

Week 13 t/m 17 september Groepen: OO, SS en DW Dependance: WN en CC 

Week 20 t/m 24 september Groepen: SM, NN en DD  

Week 27 sept t/m 1 oktober Groepen: SA en PP  

 
De open school op 28 september komt hierbij te vervallen. 
Informatie over de informatieavonden (groepen 3 en 8) volgt via de groepsleerkrachten. 
 
Studiedag 
Woensdag 15 september staat de weer een studiedag gepland met ons team. Wederom zal deze in het teken 
staan van De Vreedzame School. Alle kinderen zijn dus deze dag vrij. 
 
Inschrijven nieuwe leerlingen 
Indien uw zoon of dochter volgend schooljaar 4 jaar gaat worden en u heeft hem off haar nog niet 
opgegeven. Dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. We hebben op dit nog 7 plekken 
beschikbaar. Daarna zitten we voor het schooljaar 2022-2023 ook alweer vol. 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van De Kring 
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