
 Schouw 12-03, 8232 ZA Lelystad         www.dekring.net 

 0320-228060  `         dir.kring@skofv.nl 

 

 
 

 

 

Kringgesprek 7          Schooljaar 2022-2023       11 november 2022 
 

Een vol Kringgesprek deze keer met belangrijke informatie over Sinterklaas, Kerst en de 
verhuizing, dus zet de data en bijzonderheden vooral in de agenda.  
 
Schoolfruit 
Komende week hebben we banaan, appel en sinaasappel.  
 
Starttijd 
Kinderen mogen vanaf 08.20 naar binnen. We beginnen de lessen om 08.30, ze moeten dan klaar 
zitten in de klas. In de middenbouw worden kinderen aangesproken op te laat komen, in de 
bovenbouw staan hier ook consequenties op. Met regelmaat te laat komen, moeten wij als school 
melden bij de leerplicht, dat zou zonde zijn. 
 
Afscheid nemen op het plein 
We merken dat heel veel kinderen al zelf naar binnen gaan, dat vinden we heel fijn. We merken dat 
vooral van de groepen 3 nog veel ouders toch regelmatig meelopen naar binnen. We willen u vragen 
echt op het plein afscheid te nemen. Om 12.00 en 15.15 is de leerkracht beschikbaar voor vragen. 
We willen de ochtend graag starten met aandacht voor de kinderen en een rustige omgeving voor 
de kinderen. 

 

 
 
Sinterklaas 
Op donderdag 24 november mogen de kinderen hun schoen zetten op school. Wilt u ervoor zorgen, 
dat de kinderen van groep 3-8 voor deze dag een extra schoen voorzien van naam mee naar school 
nemen? De kinderen uit de kleuterklassen gebruiken hun gymschoen die al op school ligt.  
 
Vrijdag 2 december vieren we Sinterklaas op De Kring. We hebben deze dag een continurooster. 
Dat wil zeggen dat de kinderen van 08.30 tot 14.00 uur aaneengesloten naar school gaan. Om 14.00 
zijn ze vrij. Ieder kind moet zelf een lunchpakketje meenemen. Het tussendoortje om 10.00 uur 
wordt door de oudervereniging verzorgd. Er wordt ook gedacht aan de kinderen met een allergie. 
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Iedereen start 2 december op de hoofdlocatie, daar zullen we Sint verwelkomen op het plein. 
De groepen 1 t/m 5 gaan eerst gewoon de klas in. Zij komen 08.30 naar buiten met de leerkracht.   
De groepen 6 t/m 8 verzamelen buiten bij hun eigen leerkracht. Na de aankomst van Sint zullen de 
groepen 6 t/m 8 naar de kleine kring gaan om de surprises te doen en daar de dag eindigen.  
 
Ouders zijn bij de aankomst van Sinterklaas van harte welkom om te komen kijken vanaf het 
basketbalplein. Na de aankomst van Sint, gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 5 naar binnen. 
Sinterklaas blijft dan nog even buiten op het plein om de allerkleinsten te begroeten, dit zal tegen 9 
uur zijn (broertjes en zusjes die nog niet op De Kring zitten).  
   
De rest van de dag zal Sinterklaas de groepen 1 tot en met 5 bezoeken. Voor de groepen 1 t/m 4 
heeft Sinterklaas een cadeautje bij zich. De groepen 5 tot en met 8 vieren het sinterklaasfeest in de 
eigen groep d.m.v. surprises. Deze kinderen kunnen op donderdag 1 december tussen 15.15 en 
15.45 uur hun surprise inleveren in hun eigen lokaal. Een brief met informatie over de lootjes volgt 
apart.  
 
Digitale horloges 
Over het gebruik van telefoons hebben we op school duidelijke afspraken. Als je je telefoon 
meeneemt is dat op eigen risico en onder schooltijd zitten ze de in de bovenbouw in de telefoontas 
en wordt hij niet gebruikt. Steeds meer kinderen hebben een digitaal horloge waarmee berichtjes 
sturen en bellen mogelijk is. Deze mogen onder schooltijd ook niet gebruikt worden. We willen u 
ook vragen om onder schooltijd niet te bellen naar uw kind. Heeft u iets door te geven dan kan dit 
via het nummer van school.  
 
Verhuizing naar de dependance 
Voor de kerstvakantie zullen we alle groepen van de hoofdlocatie gaan verhuizen naar de 
dependance. Na de kerstvakantie zullen we daar met de hele school starten. We zitten daar tot de 
nieuwbouw van De Kring op de huidige locatie is afgerond. Deze verhuizing kost veel tijd. Er was al 1 
studiedag op vrijdag 23 december aangekondigd. In overleg met de MR en het verhuisbedrijf zijn we 
gekomen tot een extra studiedag op donderdag 22 december. Deze 2 dagen zullen wij met het hele 
team en een verhuisbedrijf alles verhuizen en weer startklaar maken voor na de kerstvakantie.  
We zouden donderdag al maar een halve dag naar school gaan. De kleuters vragen we deze week 
eenmalig op woensdag naar school te komen. We vieren woensdag dan met de hele school de 
kerstviering. Zo missen de kleuters geen extra uren. Voor de groepen 3 t/m 8 betekent het een 
ochtend minder. Hieronder een schema hoe deze week er dan uit ziet. 
 

Maandag 19 
december 

Dinsdag 20 
december 

Woensdag 21 
december 

Donderdag 22 
december 

Vrijdag 23 dec 

Gewone 
schooldag voor 
alle klassen 

Gewone 
schooldag voor 
alle klassen 
Avond kerstdiner 
17.30-18.30 

08.30-12.30 
school voor alle 
klassen, ook 
groep 1/2 

Studiedag i.v.m. 
verhuizing 

Studiedag i.v.m. 
verhuizing 

 
We snappen dat de kleuters normaal op woensdag vrij zijn en er eventueel al afspraken gepland 
staan. Mocht uw kind deze ochtend echt niet kunnen komen, wilt u dit dan even melden bij de 
leerkracht. We hopen op uw begrip voor de wijzigingen deze week. We willen er alles aan doen om 
na de kerstvakantie goed te kunnen starten op de andere locatie.   
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Overblijf Brood en Spelen 
In de bijlage van dit kringgesprek vindt u een informatiebrief van Brood en Spelen over de tarieven, 
abonnementen en de regels. 
 
Een fijn weekend! 
 
Team De Kring 
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