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Kringgesprek 2           Schooljaar 2022-2023           2-9-2022 
 

Deze week was de eerste schoolweek. Alle groepen en leerkrachten hebben een fijne start gehad. 
Voor de kinderen van groep 6 en 7 was hun start op de dependance, daar vindt inmiddels ook 
iedereen zijn weg in de nieuwe lokalen.  
 
Afscheid nemen op het schoolplein. 
De eerste schoolweek zit er al weer op. We begrijpen dat de start spannend is en dat het fijn was 
even mee naar binnen te lopen. Vanaf komende week is het de bedoeling dat er weer afscheid 
genomen wordt op het schoolplein en dat de kinderen zelf naar de klas gaan. 
08.20 gaan de deuren van de school open en om 08.30 start de les echt. Het is prettig als de 
kinderen op tijd zijn. In de bovenbouw zit er een consequentie aan meermaals te laat komen voor de 
kinderen.  
 
Schoolfruit 
Aankomende week krijgen we weer schoolfruit: kiwi, appel en peer.  
De kinderen nemen gewoon hun eigen 10-uurtje mee. Op woensdag, donderdag en vrijdag zal het 
schoolfruit dan als extraatje verdeeld worden in de klassen.  
 
Overblijf 
Onder schooltijd en tussen de middag is het schoolplein voor de kinderen die op school zitten. 
Kinderen die thuis lunchen zijn vanaf 13.05 weer welkom op het schoolplein. 
Ouders die kinderen komen ophalen willen we vragen om echt pas na 11.55 of 15.10 het plein op te 
komen. 
Wilt u uw kinderen opgeven voor de overblijf dan kan dit op: www.broodspelen.nl 
 
Broertjes en zusjes aanmelden 
Dit schooljaar zitten we in de kleutergroepen al weer helemaal vol. Broertjes en zusjes hebben 
voorrang, maar dan is het wel handig voor ons om te weten wie er gaan komen. Heeft u jongere 
kinderen nog niet aangemeld, dan verzoeken we u dit snel te doen.  
Een aanmeldformulier kunt u vragen bij de ambulante collega’s die ’s ochtends bij de deur staan.  
 
Verjaardag vieren op school 
Het vieren van je verjaardag op school is voor kinderen een groot feest. Wilt u het vieren van de 
verjaardag altijd even van te voren afspreken met de leerkracht? Dan weten we wanneer het precies 
gevierd wordt en kan er doorgegeven worden hoeveel leerlingen er in de klas zitten. Dit voorkomt 
onverwachte momenten en een eventueel te kort aan traktaties.  
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Als het financieel even niet mee zit…. 
We willen allemaal graag dat alle kinderen hun verjaardag kunnen vieren, naar sport- of zwemles 
kunnen en een muziekinstrument of toneelles kunnen volgen als ze dat leuk vinden. 
Dit is financieel niet altijd haalbaar. Weet dat er heel veel wegen zijn om dat toch te kunnen 
financieren. Op school zijn er mensen die weten waar een potje voor is en hoe je aanspraak op een 
potje kunt maken. Schroom niet en kom vooral langs als u hulp kunt gebruiken of wilt weten hoe u 
iets aan kunt vragen. U kunt ook zelf een aanvraag doen op: Sam& voor alle kinderen 

(samenvoorallekinderen.nl) Er is bijvoorbeeld een verjaardagsbox van stichting jarige job, met een 
cadeautje, traktatie voor de klas en versiering voor thuis. Stichting leergeld kan helpen bij 
schoolmaterialen en het sport- en cultuurfonds helpt bij het volgen van zwemlessen of sport. 
 
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 
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.  
 
Een heel fijn weekend! 
 
Team De Kring 
 
 
 
 

mailto:dir.kring@skofv.nl
https://www.samenvoorallekinderen.nl/
https://www.samenvoorallekinderen.nl/
mailto:t.kerpershoek@dekring.net

