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Alles weer normaal?
Toen we vijf weken geleden starten met het nieuwe schooljaar hoopten we dat het weer een “normaal”
schooljaar zou worden. Corona zou binnenkort toch over zijn, alle maatregelen zouden verdwijnen en
basisscholen hadden ook nog eens extra geld gekregen om extra zaken ten behoeve van de kinderen te
kunnen organiseren. Op De Kring hadden we het voor de zomervakantie goed georganiseerd. We konden
wederom behoorlijk makkelijk alle groepen voorzien van leerkrachten en hadden daarnaast extra mensen,
dus extra handen geregeld om kinderen extra hulp te kunnen bieden.
We zijn nu vijf weken verder en er zijn scholen in Lelystad geheel in quarantaine geweest, hebben groepen
samengevoegd (muren tussen lokalen eruit) of zijn overgestapt naar een vierdaagse schoolweek. Dat scholen
moeten sluiten omdat zij te maken hebben met veel Coronagevallen, dat is gewoon pure pech. Echter, de
andere twee gevallen hebben te maken met het feit dat het te kort aan leerkrachten alleen maar
toegenomen is. En deze problematiek is door het extra geld dat vanuit de regering vrij is gekomen alleen
maar groter geworden, want leerkrachten kunnen nu weer in heel Nederland aan een baan komen en hoeven
dus niet naar steden als Almere, Lelystad en de Randstad te gaan voor een baan. Kortom veel scholen kunnen
het onderwijs niet meer normaal organiseren.
Op De Kring ervaren wij ook dat er een nieuwe “normaal” is ontstaan. Een “normaal” die bijzonder pijn doet
bij ons als onderwijspersoneel, namelijk die van een groep naar huis sturen. In vijf weken tijd hebben we al
meer dan tien keer een groep thuis moeten houden. Door ziekte en herstel (en stress) van collega’s zijn we
steeds met elkaar bezig om alles zo goed mogelijk te organiseren. Leerkrachten en onderwijsassistenten
worden overal in de schoolorganisatie ingezet. De extra handen zijn ondertussen ook al vaak ingezet in de
groepen zelf i.p.v. aan individuele leerlingen. Dit vraagt bijzonder veel van de flexibiliteit en inzet van iedere
medewerker op De Kring.
We krijgen regelmatig het mooie aanbod van ouders om te komen helpen. Tot nu toe hebben we hier nog
weinig gebruik van gemaakt, maar we zijn al aan het onderzoeken hoe wij deze aangeboden hulp goed in
kunnen zetten op De Kring. We geloven nog steeds dat goed onderwijs begint met een goed gemotiveerd
team dat met veel plezier samen werkt aan de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van alle
kinderen op De Kring. Dagelijks plezier bij het hele team leidt ook nog eens tot minder stress, minder ziekte,
en geeft het hele team de energie om goed om te gaan met het nieuwe “normaal”.
Met bovenstaande informatie hebben wij u op de hoogte willen brengen van wat er dagelijks speelt op De
Kring (in het hele onderwijs) en danken wij u voor uw vertrouwen dat u het hele team van De Kring geeft.
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Nieuwbouw De Kring
De Kring zou in 2023 in een nieuw schoolgebouw zitten. Dit nieuwbouwplan heeft de gemeente Lelystad een
paar jaar geleden besloten. We zouden de derde school zijn, die in een nieuw gebouw gaat terecht komen.
Nu twee jaar verder zijn we nog niet heel veel verder gekomen, dan eerste oriënterende gesprekken.
Vanuit De Kring hebben we vorig jaar het initiatief genomen om te kijken naar een tijdelijk gebouw waar we
met alle groepen in zouden kunnen. We waren bereid om ons huidig gebouw te verlaten, waardoor deze
gesloopt zou kunnen worden en er mogelijk sneller stappen gezet zouden kunnen worden voor de
nieuwbouw.
Op dit moment staan in het najaar de eerste gesprekken met de gemeente en kinderopvang gepland om te
komen tot een visie voor een Kindcentrum (basisschool en kinderopvang samenwerkend in één gebouw).
Deze moet gebouwd gaan worden op de huidige locatie.
Daarnaast zijn we met de gemeente in gesprek over een tijdelijke locatie. Zodra er meer bekend is over de
nieuwbouw of het tijdelijke gebouw brengen wij u op de hoogte.
Van de oudervereniging
We zijn alweer een aantal weken onderweg in het nieuwe schooljaar en dus vonden wij van de
oudervereniging het tijd worden om onszelf nog een keer voor te stellen.
De oudervereniging bestaat momenteel uit 13 ouders waarvan er 5 het bestuur vormen. Eigenlijk vinden er
nauwelijks activiteiten plaats op school waarbij wij niet betrokken zijn. Wij zijn dus bij alle leuke dingen die er
gebeuren op school aanwezig en doen alles in overleg met een team van de leraren. Hierbij moet je denken
aan het mede organiseren van het sinterklaasfeest, de school “kerstklaar” maken, het verzorgen van het
paasontbijt, maar ook helpen bij de schoolfotograaf. Niet te vergeten natuurlijk carnaval, de themaweek,
sportdagen en sinds afgelopen 2 jaar ijs van Billy’s!
Het afgelopen jaar hebben wij helaas veel minder kunnen organiseren dat we graag hadden gewild en staan
daarom te popelen om het dit jaar nog leuker te maken. Hopelijk kunnen we dit jaar met kerst weer met z’n
allen een borrel houden op het schoolplein terwijl de kinderen genieten van hun kerstdiner en kunnen we de
goedheiligman weer binnen de schoolmuren ontvangen.
Nu zijn er een aantal zaken noodzakelijk om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Enerzijds is dat de financiële
kant. Vandaar dat er ieder jaar een vrijwillige bijdrage gevraagd wordt aan alle ouders om alles te kunnen
bekostigen. Anderzijds zijn dat helpende handjes. Wij zijn altijd op zoek naar ouders die het leuk vinden om te
helpen maar we zijn ook op zoek naar ouders die zich graag willen aansluiten bij de OV of die misschien zelfs
een bestuursfunctie willen uitoefenen. Ben je geïnteresseerd hierin, stuur dan alsjeblieft via SchouderCom
een berichtje naar de oudervereniging (Ouderraad), dan nemen wij z.s.m. contact met je op.
Groetjes,
De oudervereniging van De Kring
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 moment nog een aantal
plekken beschikbaar. Daarna zitten we voor het schooljaar 2022-2023 ook alweer vol.
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