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Studiedag vrijdag 19 november 
Op vrijdag 19 november hebben we weer een studiedag gepland staan. Alle collega’s krijgen 
wederom een training in de Vreedzame School. Daarnaast gaan we deze dag ook nog aan de slag 
met andere organisatorische zaken. 
 
Conciërge gestart op De Kring 
Afgelopen week is Ferry Los gestart bij ons op school als conciërge. Hij komt uit Harderwijk, maar 
heeft in het verleden al als conciërge gewerkt op een basisschool in Almere. We zijn erg blij dat we 
een geschikte en ervaren kandidaat hebben gevonden.  
 

                                              
 
Tekort aan onderwijspersoneel 
Net als in veel andere sectoren heeft het onderwijs te maken met een ernstig tekort aan personeel. 
Scholen hebben gelden gekregen om personeel aan te nemen, maar kunnen deze gelden vaak niet 
eens inzetten, want er zijn geen geschikte, gediplomeerde personeelsleden te vinden. 
U heeft dit ondertussen aan de lijve ondervonden, want we hebben de nodige groepen al naar huis 
moeten sturen. De nodige keren hebben we al collega’s bereid gevonden om een dag extra te 
komen werken of een andere klus (een dag een groep opvangen/lesgeven) i.p.v. dat ze met 
individuele leerlingen aan de slag gaan. Dit zijn consequent keuzes die gemaakt moeten worden. 
We zijn wederom afgelopen week druk bezig geweest met plannen voor de komende tijd of 
misschien wel komende jaren. 
Hoe dan ook we willen gewoon goed onderwijs blijven bieden aan alle kinderen. We willen voor alle 
kinderen, ouders en leerkrachten een fijne school zijn, waar iedereen gezien wordt en gelukkig is. 
Kortom hier blijven wij voor staan. 
Dank aan alle steun die wij zo regelmatig van u hebben mogen ontvangen, die doet veel collega’s 
goed! 
 
Team De Kring 
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Beste ouders en leerlingen van groep 5 en 6,  
  

Voor de herfstvakantie hebben de docenten van locatie Dukdalf voor leerlingen van de  
groepen 5 en 6 een wervingsconcertje gegeven.   
Leerlingen die enthousiast zijn geworden, kunnen zich opgeven voor deze muzieklessen  
Op dinsdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur. De lessen beginnen op 16 november a.s.  
  

Toch een ander instrument? Op een andere locatie kan je ook kiezen voor cello,  
slagwerk of zang.   
  

Voordelen  
•       Lage kosten: €110,- voor een jaar muziekles, dat is €5,00 per les  
•       In verschillende wijken, dus altijd in de buurt  
•       Gratis gebruik van een instrument of (bij zang) digitaal lesmateriaal   
•       Lessen van een vakdocent via Kubus  
•       Groepjes van 5 tot max. 7 kinderen  

  

Het Jeugdfonds Sport&Cultuur kan de hele cursus vergoeden voor wie de lesprijs te hoog is. 
Deelnemers van BSO van GO! Kinderopvang krijgen het eerste jaar €15,- extra korting.  
  
Er is nog ruimte bij diverse instrument-lessen, dus schrijf je in om verzekerd te zijn van een plek 
via onze website: 
https://www.dekubuslelystad.nl/cursus/lelystad-vol-talent/ 
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