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Kringgesprek 3          Schooljaar 2022-2023       15 september 2022 
 

Afgelopen woensdag was de eerste studiedag van dit schooljaar. De leerkrachten kregen scholing 

over Vreedzame School en de nieuwe rekenmethode Wereld in getallen. We hebben weer veel 

geleerd over hoe we met de kinderen aan de slag kunnen met deze methodes.  

 
Vreedzame school 
In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van blok 1 van de vreedzame school. Hierin staat algemene 
informatie over de Vreedzame school en wat we deze eerste weken in blok 1 doen met de 
leerlingen. 
 
Bultpark 
Het Bultpark heeft een nieuwe bomenroute.  
De route loop je in een uurtje en je komt dan langs zo'n 30 
bomen. De route start bij het Natuur Informatie Punt naast 
basisschool De Kring. 
Bij iedere boom staat een infopaal met QR code. Naast de 
info onder de QR code is er ook een gidsje over de route 
verschenen. In de gids zit een certificaat voor de echte 
bomenkenner. Het gratis gidsje ligt bij de gemeente in één 
van de folderkasten. 
Info over de route vind je ook op de website 
www.bultparklelystad.nl  
 
Schoolfruit 
Aankomende week hebben we watermeloen, appel en peer.  
 
10-uurtje 
We hebben op wo/do/vr schoolfruit. We zien dat veel kinderen zoveel meehebben voor het 10-
uurtje dat ze geen schoolfruit nemen of dat ze hun eigen 10-uurtje al niet opkrijgen. We hebben een 
kwartiertje voor het eten en drinken. Het is handig om daar rekening mee te houden.  

 
Woensdag 28 september is het de nationale 
kraanwaterdag. Hier besteden wij als gezonde school 
aandacht aan. We vragen alle kinderen deze dag een 
fles of bidon mee te nemen zodat we allemaal water 
kunnen drinken.  
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Oudervereniging 
De oudervereniging heeft haar jaarvergadering op 27 september. Als u geinteresseerd bent kunt u 
daarbij aansluiten. De vergadering is om 20.00 in de middenruimte van de hoofdlocatie.  
 
Dynamische schooldag 
Wij horen graag van u, als ouder/verzorger, hoe u denkt over het thema dynamische schooldag.  
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat kinderen (maar ook volwassenen) gedurende de dag te veel 
zitten, dit is niet goed voor onze gezondheid en motorische vaardigheden. 
Om dit te doorbreken willen wij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een actievere 
schooldag te creëren. Een dynamische schooldag is een schooldag waarbij zitten, staan en bewegen 
regelmatig afgewisseld worden, zodat kinderen naast cognitieve inspanning ook voldoende 
beweging, ontspanning, fysieke inspanning en sociale momenten hebben. Deze afwisseling kan 
zowel binnen als buiten zijn.  
De meningen van alle betrokkenen zijn van groot belang. Daarom worden zowel leerkrachten, 
leerlingen en ouders/verzorgers naar hun mening gevraagd. Daarom vragen wij u om onderstaande 
vragenlijst voor ons in te vullen. Door te klikken op de link wordt de vragenlijst geopend. Alvast 
bedankt voor uw medewerking! 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vD4g0IMbJU2_EyigBVrDRs4uH03eR9tMnCp-
Fc6qx_tUMjNDOENVTlE5V1FNM0E3SUFFQk8wME1OViQlQCN0PWcu 
 
Kubus – Lelystad vol talent 
Zoals elk jaar biedt de Kubus weer de mogelijkheid aan leerlingen van groep 5 en 6 om voor een laag 
bedrag een muziekinstrument te leren spelen. Het eerste jaar wordt er ook voor een instrument 
gezorgd. Meer informatie vindt u in de flyer in de bijlage.  
 
 

TECHNIEK TASTBAAR ! 
4 NOVEMBER 2022          PORTEUM         LELYSTAD  

 

Maak leerlingen enthousiast voor de techniek! 
De jeugd heeft de toekomst, werk aan de toekomst voor onze technische 
bedrijven 

Ongeveer 25 technische bedrijven uit verschillende technische branches organiseren voor kinderen 
in de leeftijdsgroep van 10 tot 16 jaar allerlei doe-activiteiten: Sleutelen, lassen, solderen, 
ontwerpen op de computer, 3D printen, techniek in de zorg, laboratoriumwerk, bouwen, 
programmeren en nog veel meer.  
Om een idee te krijgen van dit evenement kan je de website van Techniek Tastbaar bezoeken of 
filmpjes op YouTube. Ook kan je informatie vinden op Facebook, Twitter en Instagram.  
De feiten op een rijtje: 
Evenement: Techniek Tastbaar Lelystad 
Wanneer: Vrijdag 4 november van 12.00 tot 20.00 uur  
Waar:   Porteum, De Campus 9, 8233 GA Lelystad 
Voor wie: Leerlingen in de leeftijd van 10 tot 16 jaar en hun ouders, leerkrachten 
Vanzelfsprekend is de toegang voor dit evenement gratis! 
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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 en tot volgende week. 
 
Team De Kring 
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