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Einde schooljaar, bijna vakantie
Het schooljaar 2021-2022 is bijna ten einde. De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar 2022-2023 zijn
nog in volle gang en de zomervakantie nadert met rasse schreden.
Komende week wordt de laatste schoolweek, met op maandagmiddag om 13.15 uur de wenmiddag voor de
groepen. Op woensdag en donderdag hebben de groepen 8 hun afscheidsmusical. En op vrijdag eindigen we
met het uitzwaaien van de groepen 8 en vervolgens het inluiden van de zomervakantie om 12.00 uur.
Zieke, vertrekkende en nieuwe collega’s
We hebben het afgelopen schooljaar te maken gehad met een aantal collega’s die langdurig uitvielen o.a.
door Longcovid en burn outs. Hierdoor hebben we zelfs het onderwijs anders moeten gaan organiseren op De
Kring. Gelukkig hebben we voor komend schooljaar de formatie weer helemaal rond en hebben alle groepen
5 dagen in de week een leerkracht.
Juf Mandy heeft nog steeds last van Longcovid en haar herstel gaat nog wel een tijdje duren. We hopen met
elkaar dat ze weer helemaal hersteld. Zij staat komend schooljaar daarom niet op een groep ingedeeld.
Juf Tineke is nog steeds aan het herstellen, maar is wel al aan het re-integreren. Zij komt niet terug op De
Kring, maar wordt op een andere school binnen SKO leerkracht.
Juf Ragnhild is volledig hersteld ondertussen en werkt dichterbij huis als intern begeleider op de Zonnewijzer
in Dronten
Juf Anika gaat ons verlaten. Ook zij kan dichterbij haar huis een mooie nieuwe uitdaging vinden. Zij wordt
leerkracht op de Klimboom in Dronten.
Juf Petra gaat ons ook verlaten. Zij heeft een baan aangenomen in de gevangenis in Lelystad. Ook voor haar
een mooie uitdaging, waar ze enorm veel zin in heeft.
Tenslotte heeft onze vakleerkracht muziek, juf Klazina, een nieuwe baan gevonden. We hebben voor muziek
nog geen vervangende leerkracht gevonden.
We wensen hen heel veel plezier en succes in hun nieuwe baan
We hebben gelukkig een aantal nieuwe leerkrachten kunnen vinden. Hieronder stellen zij zich aan u voor:
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Mijn naam is Eva, ik ben 32 jaar oud, getrouwd en moeder van twee. Onze oudste zit al op de Kring en de
jongste mag na de zomervakantie beginnen. Hierdoor kan het zijn dat jullie mij misschien al eens gezien
hebben op het schoolplein.
Na de zomervakantie mag ik twee dagen per week lesgeven bij de Bezige Bijen. Hier heb ik ontzettend veel
zin in, want ik weet natuurlijk al dat de Kring een heel fijne plek is en ik hoop samen met u en met de
kinderen een gezellige en leerzame tijd te kunnen beleven. Graag tot ziens!

Hoi! Mijn naam is Janneke Homveld, ik woon samen met mijn man en 3 kinderen sinds 4 jaar met veel plezier
in Lelystad. Vanaf het nieuwe schooljaar start ik als juf bij de Pientere Pinguïns op maandag en dinsdag. Ik heb
er ontzettend veel zin in en kijk er naar uit om er samen met de kinderen een leuk en leerzaam jaar van te
maken. Loop gerust even langs om kennis te maken!

Mijn naam is Bianca en ik ben 39 jaar, moeder van 3 kinderen; Shanice (19), Duco (15) en Mathias (10
maanden) daarnaast ben ik een fanatieke sporter waarbij mijn favoriete onderdeel gewichtheffen is. Dit doe
ik zeker 4x in de week, het liefst vaker.
Ik ben vaak in de natuur te vinden en op vakantie ga ik graag hiken en de natuur ontdekken in verschillende
landen.
In september gaan wij verhuizen naar Lelystad en het nieuwe schooljaar zal ik op de Kring starten als
leerkracht van groep 6. Ik heb al jaren ervaring in meerdere groepen maar voornamelijk in de bovenbouw.
Het leukste van onderwijs vind ik de coachende rol die je hebt als leerkracht. Niet alleen het aanleren van de
basisvaardigheden zoals lezen en rekenen, maar ook het geloof in jezelf, vertrouwen op jouw kunnen en leren
om fouten te mogen maken.
Ook ben ik lid van de GMR van de stichting SKO en heb ik regelmatig overleg over bestuurlijke en
beleidskwesties.
Mocht u vragen hebben, kom dan eens bij me langs.
De andere nieuwe collega’s stellen zich binnenkort aan u voor.
Nieuws omtrent de verhuizing naar locatie Watergeus
De Watergeus verhuist volgende week donderdag en vrijdag naar de nieuwe locatie Wildzang. Het gebouw
waarin zij terecht gaan komen is de afgelopen periode flink opgeknapt.
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Het gebouw van de Watergeus wordt na de zomervakantie van de gemeente en zullen zij kleine
verbouwingen laten doen, zodat wij met alle groepen in het gebouw kunnen. Dit zal klaar zijn net voor de
Kerstvakantie. Op de vrijdag voor de Kerstvakantie willen we de verhuizing plannen. We verwachten dus na
de Kerstvakantie met de hele school in het gebouw te kunnen starten.
Na de zomervakantie kunnen we met de groepen 6 t/m 8 starten op de locatie Watergeus.
Studiedagen/jaarplanner
Komend schooljaar staan weer een aantal studiedagen/middagen gepland. Deze zullen we volgende week
publiceren, want we zijn nog met de laatste zaken bezig. De eerste studiedag wordt woensdag 14 september.
Ook hopen we zo snel mogelijk de jaarplanner klaar te hebben. Lukt het volgende week niet, dan ontvangt u
deze in de eerste schoolweek.
Afscheidsbrief juf Anika
Lieve ouders en kinderen van De Kring,
Na 11 jaar werkzaam te zijn op de Kring ga ik jullie verlaten. Ik ga met pijn in mijn hart hier weg, want ik heb
het onwijs naar mijn zin gehad met jullie kinderen. Ik kijk met veel plezier hierop terug!
Maar er kwam op het laatste moment een vacature vrij op de Klimboom in Dronten en ik ben al een tijdje op
zoek naar een plekje dichterbij huis. Na een dagje meekijken en een gesprek ben ik daar aangenomen en ga ik
in het nieuwe schooljaar daar starten.
Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen dat jullie in mij gehad hebben en als het nieuwe gebouw er
straks staat kom ik zeker een kijkje nemen.
Ik wens iedereen het allerbeste en donderdag middag 14 juli neem ik afscheid van de school en van mijn klas.
Deze zullen nog een aparte mail hierover krijgen.
Ik wens iedereen het allerbeste en alvast een fijne zomervakantie!
Lieve groetjes,
Anika Zijderveld.
Inschrijven jongere broertjes en zusjes
We zitten voor het komend schooljaar wederom helemaal vol in de kleutergroepen. Ook een aantal andere
groepen zitten helemaal vol. Er zijn nog enkele plekken in de groepen 4, 6 en 7.
Voor het schooljaar 2023-2024 verzoeken wij ouders om snel hun zoon of dochter in te schrijven, want voor
het schooljaar 2023-2024 zijn de groepen al voor meer dan de helft gevuld. Er zijn nog ongeveer 25 plekken
beschikbaar.
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