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Kringgesprek 4          Schooljaar 2022-2023       30 september 2022 
 

We zijn alweer aan het einde van een ditmaal koude en regenachtige week gekomen. Als het hard 
regent blijven we binnen, maar met motregen gaan alle kinderen gewoon naar buiten om even 
een frisse neus te halen en in beweging te zijn. Het is dan ook handig om te kleden naar het weer.  
 

Vreedzame school 
In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van blok 2 van vreedzame school en een brief over mediatie. We 
gaan de komende maanden leerlingen opleiden tot mediators. Zij krijgen een belangrijke taak 
binnen de school. Meer informatie vindt u in de brief.  
 
Kinderboekenweek 
Aanstaande maandag 3 oktober zal de kinderboekenweek geopend worden. Het thema is dit jaar gi-
ga-groen. We krijgen bezoek van Greet Groen. Zij heeft een opdracht voor alle kinderen. Aansluitend 
zal er een vossenjacht in het bultpark gedaan worden. 
Alle kinderen starten deze middag op de hoofdlocatie om 13.15! De middag eindigt voor iedereen in 
de eigen klas. Er is deze middag dus geen gym voor de kleutergroepen! 
 
Leerlingenraad 
De afgelopen weken heeft de leerlingenraad uitgezocht welke speelmaterialen de kinderen op de 
dependance zouden willen voor de pauzes. Er zijn onder andere goaltjes, tennisrackets en 
badmintonrackets aangeschaft, waar de kinderen fanatiek mee aan de slag zijn.  
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Schoolfruit 
Aankomende week hebben we meloen, appel en waspeen.  
 
Schoolfotograaf 
Vrijdag 7 en maandag 10 oktober hebben we weer de schoolfotograaf.  
Hieronder ziet u welke groep op welke dag is ingedeeld. 
 

Vrijdag 7 oktober Maandag 10 oktober  

Leuke leeuwen Bezige bijtjes 

Vlotte vleermuizen Supermuizen 

Slingerapen Olijke olifanten 

Noeste neushoorns Kwakende kikkers  

Drakenwoud Pientere pinguins  

Pandaberen Interne broertjes en zusjes foto’s  

Stoere stokstaartjes Externe broertjes en zusjes foto’s 

Dolle dolfijnen  

Coole cheeta’s  

Wolvennest  

Toffe tijgers  

Externe broertjes en zusjes foto’s  

 
Is uw kind vrijdag aan de beurt voor de groepsfoto, dan gaan ze dus maandag (mits er 
broertjes/zusjes zijn) nog een keer op de foto.  
Voor de externe broertjes en zusjes foto’s volgt nog informatie over hoe u kunt intekenen, dit zal in 
een apart schoudercom bericht staan. 
 
Open huis  

Dinsdag 4 oktober is er een open huis van 15.30 tot 17.30 voor de groepen 1 t/m 6. Iedereen is dan 
op beide locaties welkom om in de klassen en de school te komen kijken. De kinderen zullen een 
rondleiding in hun eigen klas geven.  
 
Een heel fijn weekend en tot volgende week. 
 
Team De Kring 
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