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Nieuwsbrief  Nr. 3. 

Schooljaar 2019-2020 

Vrijdag 13.09.2019. 

If you stand for nothing, you’ll fall for anything.’  

Alexander Hamilton. Founding father of the Unites States of America. 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Vandaag ontvangt u de derde nieuwsbrief van de Kring na de eerste, 

volledige schoolweek van het nieuwe seizoen. Ik doe dat om u de 

belangrijkste, actuele zaken te melden. U bent dan weer helemaal up-to-

date.  

Ik voel mij soms net een jongste kleuter die voor het eerst naar school 

toe is gegaan. Zoveel nieuwe indrukken, nieuwe mensen, andere gewoonten en 

gebruiken, hoge verwachtingen enz. enz. En net als die jongste kleuter vind ik het 

boeiend en vermoeiend. Niet alles loopt nog zoals het zou moeten gaan. Systemen 

schreeuwen om aandacht maar kleine en grote mensen hebben voorrang. De 

kennismakingsgesprekken met de teamleden vormen de basis van mijn start. Maandag 

was er het eerste directieoverleg en aansluitend een ontmoeting met de leden van de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. ’s Avonds volgde er nog een korte MR 

vergadering van de Kring, die toch iets langer duurde. Het waren stuk voor stuk mooie 

en zinvolle ontmoetingen. 

Elke morgen opnieuw vult de school zich met ouders en kinderen. Ik geniet van dat 

moment. Het leven komt letterlijk op kindervoeten de school binnen. Ik probeer die 

momenten te verdelen tussen Akkerweg en Sparrenlaan. Helaas kan ik niet overal 

tegelijk zijn. 

Dit schooljaar staan twee kernwoorden centraal bij alles was we (willen) doen. Het gaat 

om ‘rust’ en ‘stabiliteit’. We gaan geen grote, onderwijskundige vernieuwingen of 

ontwikkelingen aanpakken maar gaan door waar de ontwikkelingen gebleven waren. Drie 

van de vijf ontwikkelthema’s van de Kring zetten we voort. Dat is dan direct ‘de kern van 

de zaak.’ We kunnen beter drie zaken goed aanpakken dan teveel thema’s half doen. 

Tussentijdse hypes en andere opploppende zaken doen we even niet. Met dank aan 

Alexander Hamilton voor de tip. 

Tot slot ben ik heel erg blij met de teamleden van de Kring. De oude, vaste staf die met 

enthousiasme het werk weer heeft opgepakt en alle nieuwe collega’s die zijn 

binnengekomen. Met bewondering kijk ik naar onze jonge, talentvolle, soms startende 

onderwijsassistenten en diezelfde bewondering geldt ook voor nieuwe leerkrachten die 

ons team zijn komen versterken. Snel hebben zij allemaal hun werkzaamheden opgepakt 

in hun eigen stamgroep. Mooi dat er zoveel handen in de school zijn om te helpen. Dat 

geldt ook voor ouders die inmiddels die met hun  hand- en spandiensten zijn begonnen. 

Fijn dat u/jij er bent! Fijn dat we samen ‘de Kring’ mogen vormen! 

 

Edo Giel (dir.)                                               
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Schoolontwikkeling 2019-2020. 

Vorig schooljaar werden er vijf ontwikkelteams/werkgroepen gevormd. Dit jaar 

gaan we door met drie. Stuk voor stuk gericht op de onderwijsinhoud. Deze 

teams hielden zich vorige jaar ook al bezig met onderdelen van de 

schoolontwikkeling. Het gaat om de volgende thema’s: 

 Rekenen. 

 Schoolverslag. 

 Wereldoriëntatie. 

 

Daarnaast vragen verschillende processen binnen de leerlingzorg en passend 

onderwijs de aandacht. Het gaat om schoolbrede, doorgaande zorgafspraken. 

Doel is de planmatigheid te optimaliseren. Onze IB er (Gerda) zal daarin het 

voortouw nemen. 

Van belang is verder dat we teambreed de visie van de Kring bespreken, 

kernwaarden formuleren en er concreet gedrag aan verbinden. 

Tot slot besteden we tijd aan teamvorming. Door de komst van een grote groep 

nieuwe collega’s is het belangrijk elkaar goed te leren kennen. Het zal de 

samenwerking op onderwijsinhoud ten goede komen. 

 

Studiedagen 2019-2020. 

Hieronder treft u een overzicht aan van de studiedagen voor het team van de 

Kring in dit schooljaar. Op deze dagen is uw kind vrij.  

 vrijdag 27 september: Studiedag Leerlingzorg en Interne Begeleiding. 

 Vrijdag 18 oktober: Studiedag Schoolontwikkeling en visie 1. 

 Maandag 11 november: Studiedag Schoolontwikkeling en visie 2. 

 Vrijdag 6 december: Studiedag Schoolontwikkeling en administratie. 

 Maandag 20 januari: Studiedag Teamvorming en Schoolverslagen. 

 Vrijdag 13 maart: Studiedag Schoolontwikkeling en toetsanalyses. 

 Woensdag 6 mei: Administratie en Schoolontwikkeling. 

 Maandag 22 juni: Studiedag, evaluatie, schoolontwikkeling, administratie. 

 

Hoofdluiscontrole. 

Deze week vond de eerste hoofdluiscontrole van dit schooljaar plaats. De 

controles zijn elke 1e woensdag na een vakantie. Een controle is geen 

verwijdering van eventuele hoofdluizen. Via de leerkracht ontvangt u een bericht 

wanneer er bij uw kind hoofdluis is geconstateerd. Het hoofdluisteam geeft aan 

de leerkracht door of een kind hoofdluisvrij is, of er neten zijn aangetroffen of 

dat er levende luizen zijn gevonden. Wij vragen u om na het constateren van 

hoofdluis zelf bij uw kind de nodige maatregelen te nemen. Veel aanvullende 

informatie over dit onderwerp vindt u op de website van het RIVM: 

https://www.rivm.nl/hoofdluis. 

https://www.rivm.nl/hoofdluis
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Verkeersveiligheid 1. 

Aan alle ouders en verzorgers van de Kring kinderen. 

Hierbij een kort verslagje van mij als verkeersouder. Op 

20 juni had ik een afspraak met meneer Formenoij. Hij 

is adviseur mobiliteit/projectleider schoolomgeving bij 

de gemeente  Utrechtse Heuvelrug. 

We hebben de verkeerssituatie rond de school bekeken, 

maar ook de onveilige situatie bij de kruising Nijendal/ 

Hoofdstraat. Met deze kruising zijn we al bijna 10 jaar 

bezig bij de gemeente. Er wordt nu onderzocht of het 

misschien veiliger wordt voor de kinderen die over 

willen steken, als er een hek staat tussen de rijbaan van 

de auto's  en het stukje steentjes waar de kinderen 

opgesteld staan om over te steken naast het fietspad. 

Verder wordt er aangegeven dat er weinig ruimte op de 

kruising is om grote aanpassingen te realiseren. Ook is er weinig geld om te 

besteden voor zulke projecten. Wat wel te realiseren is, is een extra 

straatlantaarn in het Liftincklaantje, het wandelpad tussen de Hoofdstraat en de 

Sparrenlaan. Verder wordt er gekeken naar hoe we om de school heen een 

duidelijkere schoolzone kunnen maken met tekeningen op de weg en in plaats 

van de zwarte paaltje, fel gekleurd paaltjes. Naar alle waarschijnlijkheid wordt 

dat in de volgende begroting opgenomen en zijn wij als school aankomend jaar 

aan de beurt. Als laatste worden de teksten onder de stopverbodsborden, voor 

de school, aangepast. 

Groeten van Petra de Paauw. 

Verkeersveiligheid 2. 

Gedurende het schooljaar zijn er drie verkeersactiviteiten voor onze leerlingen. 

Binnenkort staat de zgn. dode hoek centraal en leren kinderen hoe ze daar mee 

om moeten gaan. Deze activiteit vindt plaats op het plein.   

Bijbelverhalen in week 38 en 39. 

Onze methode voor Godsdienstonderwijs (Kind op Maandag) geeft ons voor de 

komende twee weken verhalen en verwerkingstips. Om u een beeld  te geven 

wat de vertellen treft u hieronder een korte uitleg aan. 

Week 38: Kinderen ontdekken dat het niet goed ging met de wereld in de tijd 

van Noach en dat God door Noach de aarde redde. We vertellen in deze week 

verhalen uit het Oude Testament. We ronden de verhalen over Adam en Eva af 
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en starten met de verhalen van Noach. De tekstgedeelten zijn te vinden in: 

Genesis 4: 1-16, Genesis 6: 5-7:24, Genesis 6: 9-22, Genesis 7: 1-24. 

Week 39: Kinderen horen hoe God een nieuwe start maakt met Noach en zijn 

familie. De regenboog wordt het symbool van die nieuwe start. Genesis 8: 1-14, 

Genesis 8: 15-9:17, Genesis 9: 8-17. 

 

Werving en selectie van nieuwe leerkrachten. 

Het is goed om u even mee te nemen in het proces van werving en selectie van 

nieuwe leerkrachten. Deze week heeft de schoolleiding twee gesprekken gevoerd 

met mensen die vanuit hun onderwijsachtergrond serieus nadenken over de 

overstap naar het Primair Onderwijs. Dit is niet direct een antwoord op de 

actuele situatie op onze school, maar wel een investering in de relatie met 

nieuwe collega’s in de nabije toekomst. 

Komende week is er een gesprek met een leerkracht uit het Speciaal Onderwijs 

die mogelijk wel op korte(re) termijn zou kunnen overstappen. Het is nog een 

verkenning maar wie weet wat daar voor moois uit kan komen. 

Tot slot wordt de wervingstekst die gemaakt is door ouders geplaatst op de 

algemene site van De Oorsprong en gedeeld via sociale media. U treft die tekst 

hieronder als afbeelding aan. 
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Informatieavonden. 

Nog even ter herinnering de planning van onze informatieavonden. 

 Maandagavond 16 september op de Akkerweg. 

19.00-19.45 uur: Onderbouw. 

19.45-20.30 uur: Middenbouw. 

20.30-21.15 uur: Bovenbouw. 

 

 Dinsdagavond 17 september op de Sparrenlaan. 

19.00-19.45 uur: Onderbouw. 

19.45-20.30 uur: Middenbouw. 

20.30-21.15 uur: Bovenbouw. 

 

U bent van harte welkom! 

 

 

 

 


