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Schooljaar 2022-2023

25 augustus 2022

Aanstaande maandag 29 augustus gaan de scholen in regio Noord weer beginnen, dus ook wij op
de Kring. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en vol energie aan het nieuwe
schooljaar kan beginnen.
Deze week zijn alle collega's al weer begonnen met het voorbereiden en inrichten van de lokalen.
Iedereen is nu klaar voor de start van het nieuwe schooljaar.
Ambulante bezetting
Het MT zal de komende maanden aanwezig zijn op beide locaties.
Dit betekent dat Rolf en IB niet altijd te vinden zullen zijn op de hoofdlocatie.
Hieronder een schema zodat u kunt zien op welke dag iemand waar aanwezig is.
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Binnenkomen op school
08.20 uur gaan de deuren van de school open. Bij de deur staan ambulante collega's om de kinderen
te ontvangen. Ouders nemen afscheid op het schoolplein en de kinderen lopen daarna direct naar
de eigen klas. 08.30 start de les echt en moeten de kinderen in de klas zijn.
De groepen 6 en 7 komen via de ingang bij de gymzaal het plein op. We gebruiken de deur op dit
plein voor deze groepen. De groepen 8 gaan rechtstreeks hun klaslokaal in en gebruiken dus hun
eigen deur. Dit is aan de zijkant van het plein.
Op de dependance is het voor ouders handig om de ingang aan de kant van de gymzaal te gebruiken
als u tijdens schooltijd iemand zoekt. Het directiekantoor zit daar aan het einde van de gang links.
Dependance
Op dit moment is de dependance nog niet telefonisch bereikbaar, hier wordt aan gewerkt. Zodra dit
geregeld is zullen we dit doorgeven. Mocht u tot die tijd vragen hebben kunt u de collega's van de
dependance via Schoudercom bereiken en voor dringende zaken kunt u naar de hoofdlocatie bellen,
dan wordt de boodschap doorgegeven.
Vragen
Mocht u een vraag hebben over Schoudercom of het ouderportaal van Parnassys of heeft u een
wijziging in persoonlijke gegevens door te geven dan kunt u terecht bij Tanja. Zij is te bereiken via
t.kerpershoek@dekring.net
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Voor alle overige vragen is het de bedoeling dat u naar de leerkracht van uw kind gaat. Mocht de
leerkracht u niet verder kunnen helpen dat wordt uw vraag doorgezet of hoort u bij wie u terecht
kunt.
Gymnastiek
In de bijlage vindt u het gymrooster voor komend schooljaar. Naast meester Martijn hebben we een
nieuwe vakleerkracht, meester Danny. Hij zal dit jaar de groepen 6 gymles gaan geven.
Hieronder even de afspraken over gym op een rijtje.
· Schoenen zijn verplicht. ‘gripsokken’ is geen vervanger voor schoenen
Gr. 1 alleen gymschoenen, geen gymkleding
Gr. 3 vanaf de kerstvakantie verplicht met schoenen en gymkleding
· 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 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, dus neem een elastiek mee.
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.
Bibliotheek
Er is iets misgegaan met de leencollectie van de schoolbibliotheek. Er zullen bij de start van het
schooljaar nog geen boeken geleend kunnen worden. We verzoeken alle kinderen van groep 3 t/m 8
om zelf een leesboek van huis mee te nemen. We proberen dit zo snel mogelijk op te lossen.
10-uurtje en traktaties
Denkt u aan een gezond 10-uurtje? Chocola/snoep/chips zijn niet toegestaan bij het 10-uurtje en de
lunch. Dit kunt u ook vinden in de reglementen van Brood en Spelen, zij organiseren de overblijf op
school. Voor traktaties geld dit niet, we verzoeken u wel om de traktatie klein te houden,
bijvoorbeeld een snoepje of zakje chips. Een gezonde traktatie mag natuurlijk ook.
Overblijf
De overblijf wordt dit schooljaar weer verzorgd door Brood en Spelen. Wilt u overblijf aanvragen
voor uw kind(eren) dan kan dit op de site: www.broodspelen.nl
Voor de kinderen van de groepen 6/7/8 zal de overblijf geheel op de dependance zijn, dus zowel het
eten als het buitenspelen.
Jaarplanner
In de bijlage vindt u de jaarplanner voor schooljaar 2022-2023. Mocht u echt niet kunnen printen en
toch een papieren versie willen, dan kunt u even langskomen op de hoofdlocatie.
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Studiedag 14 september
Op woensdag 14 september hebben wij een studiedag, de kinderen zijn deze dag vrij.
Open huis
Dinsdag 4 oktober is er een open huis van 15.30 tot 17.30. Iedereen is dan op beide locaties welkom
om in de klassen en de school te komen kijken. De kinderen zullen dan een rondleiding in hun eigen
klas geven.
Een heel fijn weekend en tot volgende week. Wij hebben er zin in!
Team De Kring
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