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Nieuwsbrief  Nr. 4. 

Schooljaar 2019-2020 

Vrijdag 27.09.2019. 

Bellenblaas. 

 

Ik was buiten op straat 
met mijn bellenblaas. 

Ik blies bellen. 
 

Ze kwamen tevoorschijn, 

zweefden omhoog, 
ze glansden in ’t zonlicht 

en dansten vooruit. 
 

Ik keek ze na. 

En even dacht ik: 
Als God bestaat 

en bellen blaast, 
ben ik zo’n bel. 

 

God, dankuwel. 

 

Inhoud studiedag 27 september. 

Vrijdag 27 september studeert het team van de Kring. We houden ons bezig met 
de leerlingzorg. Het gaat dan om het schrijven van groepsplannen. Een 

groepsplan is een manier om de onderwijsbehoeften van kinderen in beeld te 
brengen en kinderen van een vergelijkbaar niveau te clusteren in subgroepen. 
We kijken daarbij wat kinderen nodig hebben en niet naar wat er mis is gegaan. 

Goede, eenduidige groepsplannen zorgen voor  een doorgaan de lijn in de school 
waardoor we planmatig aan de ontwikkeling van kinderen werken. Tijdens de 

evaluatie van het groepsplan tussen leerkracht(en) en IB-er wordt het effect van 
de instructie (cursussen) zichtbaar. Het volgende groepsplan wordt dan 
inhoudelijk gebaseerd op deze evaluatie. 

Naast het groepsplan bestaat er ook nog een zgn. groepsoverzicht. Hierin 
beschrijven we wat kinderen individueel nodig hebben. We observeren hoe 

kinderen werken en noteren daarbij kort wat het kind individueel helpt. Het is 
waarnemen, begrijpen en interventies formuleren. Hieronder twee voorbeelden 
uit een groepsoverzicht. 

 

Observaties: Onderwijsbehoeften: 

1. Vindt het moeilijk om op haar eigen 1. Moet op een rustig plekje zitten evt. 



 
www.dekringdriebergen.nl | directie@dekringdriebergen.nl 

Locatie Sparrenlaan 0343-514459 | Locatie Akkerweg 0343-514439 

 

werk te letten. Praat veel met andere 
kinderen 

bij de uitleg centraal voor het bord 

2. Werkt langzaam. 2. Stimuleren om door te werken 
m.b.v. positieve aandacht. Als 
hulpmiddel een lege getallenlijn 

gebruiken. 

 

 

Werving en selectie van nieuwe leerkrachten. 

In de vorige nieuwsbrief meldden wij u al dat er vorige week een 

kennismakingsgesprek was met een mogelijke, nieuwe leerkracht voor onze 
school. Intussen is duidelijk dat dit gesprek van beide kanten open en goed is 
verlopen. De betrokken leerkracht gaat solliciteren en er volgt aansluitend een 

procedure. Afhankelijk van deze procedure hopen we dan snel over te kunnen 
gaan tot een benoeming. Tijdens het sollicitatiegesprek kijken we welke 

opzegtermijn deze kandidaat heeft en wanneer er op de Kring gestart zou 
kunnen worden. 

Afgelopen woensdag is er nog een tweede kandidaat geweest die met Edo een 
kennismakingsgesprek heeft gehad. Het gaat hier om een leerkracht die een 
nieuwe uitdaging zoekt. Het eerste contact was van beide kanten erg positief en 

deze leerkracht denkt na over een vervolgstap.  
Het is in elk geval fijn dat het werven tot nu toe zo positief verloopt en dat dit 

perspectief geeft op het terugkeren naar een groepsverdeling met kleinere 
stamgroepen. We houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen. 
 

Kinderboekenweek. 
 

Op woensdag 2 oktober start de landelijke Kinderboekenweek. Ook wij besteden 
er de nodige aandacht aan. Dit jaar is het thema ‘reizen’ gekozen. We openen de 
Kinderboekenweek op 2 oktober. In de hal, zowel op de Sparrenlaan als de 

Akkerweg, komen alle stamgroepen samen voor een gezamenlijke opening 
(zonder ouders). Precies een week later (9 oktober) organiseren we een 

boekenmarkt voor gebruikte boeken. Deze activiteit is op de Sparrenlaan en start 
vanaf 11.30 uur in de hal.  
Op 11 oktober is er een speciale viering ter gelegenheid van de 

Kinderboekenweek. Vanaf 11.45 uur (zowel op de Sparrenlaan als de Akkerweg) 
verzamelen we in de hal en ouders zijn van harte welkom om deze viering bij 

te wonen. 
Vanuit de voorbereidingsgroep Kinderboekenweek van de Sparrenlaan hieronder 
nog een korte aanvulling op het bovenstaande. Ouders van leerlingen aan de 

Akkerweg ontvangen nog een aparte mail.  
 

Op woensdag 10 oktober, wordt er een tweedehands boekenverkoop gehouden. 
De kinderen die dat willen, mogen hun boeken die ze ontgroeid zijn verkopen. 
Van 11.45 - 12.10 uur mogen de onderbouw kinderen, alleen onder begeleiding 

van een ouder, naar de ‘markt’. Als u zelf niet kunt , wilt u dan een opa,oma of 
oppas vragen? Het is erg sneu voor een kind, als hij/zij  niet mee kan doen.  

Daarna kunt u uw kind weer terug brengen naar de klas. Wilt u zelf zorg dragen 
voor de eventueel aangeschafte boeken? De middenbouw en bovenbouw  

kunnen van 12.10 – 12.30  uur zelfstandig boeken kopen. Tussendoor komen 
ouders naar school om verschillende gastlessen te geven(Sparrenlaan). 
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Contactmomenten met ouders. 
 

In de jaarplanning ziet u dat we dit schooljaar twee keer een schoolverslag 
schrijven over de kinderen. Op 14 februari ontvangt u schoolverslag 1 en de 
week daarna bent u van harte welkom op school om dit verslag met de 

leerkracht te bespreken. In de afgelopen jaren, zat er teveel tijd tussen de 
ontvangst van het schoolverslag en het moment dat u daarover met de 

leerkracht kon spreken. Begin juli volgt dan schoolverslag 2 en de week daarna 
zijn er opnieuw oudergesprekken gepland. Deze oudergesprekken zijn facultatief. 
U bepaalt zelf of u nog gebruik wilt maken van de mogelijk om met de leerkracht 

van uw kind te spreken.  
Tot slot heeft u begin november ook de gelegenheid om te worden geïnformeerd 

over uw kind. We zijn dan ruim twee maanden aan de slag en dat is een mooi 
moment voor een eerste oudergesprek. We zien u graag op school en hopen op 
uw komst. 

 

Aanmelding van nieuwe leerlingen. 

 

Er is in Driebergen een groot tekort aan lesplaatsen voor leerlingen in het 

basisonderwijs. Alle scholen hebben te maken met een beperkte 
opvangcapaciteit en hanteren wachtlijsten. Zo af en toe is er nog wel eens een 
klein beetje ruimte maar meer dan regelmatig melden ouders hun kind(eren) aan 

maar volgt er geen definitieve inschrijving wegens plaatsgebrek. 
De wachtlijst die wij hanteren bestaat uit verschillende categorieën. Zo gaan 

bijvoorbeeld jongere broertjes en zus van leerlingen voor op kinderen die van 
buiten Driebergen komen. Er zijn in totaal vier categorieën. Heeft u een kind bij 
ons op school en wilt u er een beetje zeker van zijn dat uw jongere kind mogelijk 

ook naar de Kring kan komen, dan vragen wij u om uw kind in elk geval aan te 
melden. Wacht u daar a.u.b. niet te lang mee! Voor het komende schooljaar zijn 

al veel aanmeldingen binnen. Wij maken een planning voor meerdere jaren (t/m 
2023) en hanteren een vast aantal kleuters per jaar. Helaas geldt: vol = vol. 

 
Korte personele zaken. 
 

Onze IB-er Gerda heeft vanaf de start van het schooljaar op woensdag, 
donderdag en vrijdag de bovenbouw groep aan de Akkerweg voor haar rekening 

genomen. Ze heeft haar IB tijd ingeleverd om voor de groep te gaan staan. Daar 
zijn  we heel blij mee. Vanaf 1 oktober is Maartje volledig aan het werk op de 
Kring. Op maandag en dinsdag in de bovenbouw op de Sparrenlaan en de 

https://www.paagman.nl/kinderboekenweek
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overige dagen van de week op de Akkerweg. Gerda kan haar achterstallige werk 

gaan aanpakken. 
Jolinde (leerkracht onderbouw Sparrenlaan op maandag en dinsdag) gaat een 

scholing volgen waarvoor zij elke maand één dag niet op school is. Op dinsdag 1 
oktober start deze training en Maaike neemt dan de klas voor haar rekening. 

Fijn voor onze kleuters dat er die dag een bekende juf in de groep is. 
 
Fijn weekeinde en graag weer tot volgende week! 

Team de Kring. 


