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Nieuwsbrief  Nr. 16. 

Schooljaar 2019-2020 

Vrijdag 14.02.2020. 

Buiten spelen. 

Mijn hoofd zit vol gedachten 

vol geluiden, geuren, kleuren. 

Ik kan niet langer wachten 

wil naar buiten door de deuren. 

 

Ik wil vliegen, springen, spelen, 

fantaseren en bewegen 

al mijn ideeën delen  

en rennen in de regen. 

 

Ik wil de aarde bestuderen 

met onbedekte handen. 

En in plaats van woordjes leren 

wil ik reizen door de landen. 

 

Maar juf wil dat ik stil zit  

met handen op mijn schoot. 

Ik kan het niet en val. 

Ik schaam me en word rood. 

 

Juf die schrikt ervan. 

Ze troost me en ze zegt: 

‘Kom we gaan buiten spelen  

want van buiten spelen leer je echt.’ 

 

Ze pakt mijn hand en wenkt 

de hele klas mag mee. 

We gaan vanmiddag spelen 

op blote voeten bij de zee. 

 

Carola de Koning. 

Helende gedichten voor kinderen. 
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Personele zaken op de Kring.  

Onze collega Carry (middenbouw groep 4-5 Sparrenlaan) heeft 

besloten haar werkzaamheden op de Kring te beëindigen en 

ontslag te nemen. In haar mail geeft ze een korte toelichting en 

laat weten dat het vak haar momenteel zwaar valt. De 

oplaadtijd die zij nodig heeft staat niet meer in verhouding tot 

de energie die het werk van haar vraagt. Misschien staat Carry 

wel een beetje symbool voor wat er met de mensen in ons vak aan de hand is. 

Er is nogal wat veranderd in de afgelopen jaren en zeker wanneer je al iets 

langer dan gemiddeld meeloopt in deze sector worden de verschillen met tien of 

vijftien jaar geleden merkbaar en soms ook fysiek voelbaar. De 

verantwoordingscultuur in de vorm van registraties en de planmatigheid die 

wordt vertaald in het schrijven van veel verschillende plannen (groepsplannen, 

groepsoverzichten, handelingplannen, ontwikkelingsperspectieven en 

schoolverslagen) dragen bij aan die vaak genoemde werkdruk. Werkdruk 

ontstaat verder nog door de invoering van passend onderwijs. Kinderen krijgen 

instructie op verschillende niveaus en leerkrachten moet op de uiteenlopende, 

individuele hulpvragen van kinderen een passend aanbod realiseren. De 

maatschappelijke verwachtingen t.o.v. leerkrachten is hoog. Het aantal 

(ingewikkelde) gesprekken tussen ouders en leerkrachten is gestegen en de 

overheid verplicht ons tot het realiseren van hoge resultaten en de controle 

daarop vanuit de inspectie is onveranderd gebleven. Deze cocktail van 

verwachtingen, verlangens en eisen mist zijn uitwerking niet. Het is een zwaar 

vak geworden en lijkt soms een beetje op topsport. Met het enorme tekort aan 

leerkrachten staat het primair onderwijs steeds meer onder druk. De keuze van 

Carry is begrijpelijk. Gezondheid gaat boven alles en dat geldt ook voor gezin en 

familie.  

We danken Carry voor de vele uren die zij extra heeft ingezet om de 

groep/groepen te laten draaien. Een ervaren jenaplanner neemt afscheid. We 

hopen dat de rust haar goed zal doen en de weggevallen druk nieuwe energie 

mag geven! 

 

Sollicitatiecarrousel. 

 

Ondertussen is de zoektocht naar nieuwe collega’s weer in volle gang. 

Maandagavond draait de zgn. sollicitatiecarrousel. Twee kandidaten komen 

kennismaken op de Kring. We doen dat in de vorm van een carrousel. Elke 

kandidaat spreek drie keer een half uur met een groepje (MR)ouders, teamleden, 

en leerlingen. Na anderhalf uur hebben een aardig beeld en bespreken we onze 

ervaringen. Edo heeft daarna nog contact met enkele referenten en aansluitend 

volgt dan een voordracht aan het bestuur. We hopen hiermee snel de vacature 

van Carry te kunnen invullen en mogelijk ook al een nieuwe collega te vinden 

voor het komende schooljaar. U leest er meer over in de komende nieuwsbrief. 
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Externe audit. 

 

Maandag 10 februari bezocht een extern auditteam onze school voor een 

kwaliteits- en ontwikkelingsbezoek. Bedoeling was dat de vier deskundigen door 

middel van groepsbezoeken en gesprekken met ouders, leerkrachten, bestuur en 

leerlingen een breed beeld zouden krijgen van onze school.  In een kort 

nagesprek met de auditeurs werd al duidelijk dat dit doel is gehaald. De 

komende twee weken gebruiken zij om hun verslag te schrijven. Op de studiedag 

van vrijdag 13 maart zullen zij hun verslag presenteren aan het team. We delen 

de resultaten met u en informeren u ook over de vervolgstappen die we 

ongetwijfeld gaan zetten.  

Verschillende ouders spraken met de leden van het auditteam. We willen deze 

ouders nadrukkelijk bedanken dat ze tijd en moeite hebben genomen om 

maandagmiddag op school te komen voor dat gesprek. Heel hartelijk dank 

daarvoor. 

 

Leesprogramma Bouw. 

Ouderavond: dinsdag 3 maart van 19.00 tot 20.00 uur op locatie 

Sparrenlaan. Op deze avond zullen Viola Hogenboom en Gerda Proctor 

informatie geven over het gebruik van dit programma. De ouders van leerlingen 

die met BOUW gaan starten, zullen persoonlijk uitgenodigd worden. Andere, 

geïnteresseerde ouders zijn van harte welkom. 

Op de Kring starten we met leerlingen uit de leerjaren 3 en 4. Op een later 

tijdstip wordt bekeken of er ook leerlingen uit leerjaar 2 met het programma 

kunnen starten. 

BOUW is een preventieve aanpak. 

 

Bouw is een computergestuurde interventieprogramma waarmee leesproblemen 

bij risicoleerlingen in groep 2 t / m 4 voorkomen kunnen worden. Het kind leert, 

de tutor stuurt en de computer wijst de weg. (Groot-)ouders, oudere 

leerlingen en vrijwilligers kunnen als tutor fungeren.   

 Bewezen effectief. 

 Ruim 60% minder leerlingen met leesproblemen en dyslexie.  

 Is naast andere meetmethodes te gebruiken. 

 Draagt bij aan fikse kostenbesparingen. 

 Scholen die met Bouw! werken voldoen aan de eisen van zorgniveau 

3 voor doorverwijzing naar diagnostiek dyslexie. 

https://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/bouw/zo-werkt-bouw/wetenschappelijke-achtergronden
https://www.lexima.nl/preventie/bouw/bouw-in-het-kort/bouw-voldoet-aan-zorgniveau-3
https://www.lexima.nl/preventie/bouw/bouw-in-het-kort/bouw-voldoet-aan-zorgniveau-3
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjPlO3Dzs7nAhWCCuwKHbABDw0QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.klimopleerdam.nl/bouw/&psig=AOvVaw0QbkoYoDo2X26iJNx-lCnT&ust=1581686214923380
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 Bouw! vermindert het aantal diagnoses dyslexie en de instroom naar 

dyslexiebehandeling buiten de school. 

 

 

Sponsorloop voor Haiti (Akkerweg). 

Beste ouders, verzorgers, 

Wat ben ik trots op jullie kinderen die gisteren heel veel rondjes hebben gerend 
om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het project op Haïti. Wat ben ik 

dankbaar voor alle hulpouders en juffen die meegeholpen om het goed te laten 
verlopen. Wat waren de kinderen blij met alle aanmoedigingen van vaders, 

moeders, oma's en zelfs een aantal buurtbewoners die langs de route stonden. 
Wat ontzettend balen dat er helaas een paar kinderen ziek waren. Vanaf hier 
wens ik ze allemaal beterschap toe. 

Voordat de kinderen gisteren naar huis gingen hebben ze hun stempelkaart, hun 

sponsorformulier en een enveloppe meegekregen. Hiermee kunnen ze het geld 
ophalen bij hun sponsoren. Ik wil u vragen om het opgehaald geld uiterlijk 

maandag 17 februari in te leveren bij de eigen juf of meester. Heeft uw 
zoon/dochter het geld al eerder bij elkaar, dan kan het ook vandaag en morgen 
ingeleverd worden. 

Voor de kinderen die ziek waren ligt het sponsorformulier nog op school. Zodra 
uw kind weer beter is wil ik u toch vragen om met uw kind langs de sponsoren te 
gaan en de situatie uit te leggen en de vraag te stellen of de sponsor toch het 

geld wil doneren. Niemand kiest er tenslotte voor om ziek te worden. Via deze 
mail wil ik u ook van harte uitnodigen om vrijdag 21 februari tussen 12.00 

uur en 12.30 uur aanwezig te zijn bij de bekendmaking van het geldbedrag, 
wat alle kinderen bij elkaar opgehaald hebben voor het project op Haïti. 

Met vriendelijke groeten, Ronald. 

Ronald geeft een 
presentatie aan alle 

leerlingen van de 
Akkerweg over het bouwen 

van houten woningen op 
Haïti.  
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Van onze Medezeggenschapsraad (MR). 

Beste allemaal, 

Maandag 3 februari jl. is er weer een MR-vergadering geweest. We hebben 

daarin onder andere afgesproken dat we elke keer na de vergadering, via de 

nieuwsbrief laten weten waar we over gesproken hebben. Als MR zijn we een 

sparringspartner, geven advies en luisteren en praten we als ouders en 

leerkrachten over de ontwikkelen binnen De Kring en De Oorsprong. Zo hebben 

we afgelopen keer gesproken over de begroting voor komend jaar, en is ook de 

nieuwe schoolgids en het schoolondersteuningsplan voor onder andere Passend 

Onderwijs aan de orde gekomen. Verder hebben we stil gestaan bij het 

"overblijfplan" en hebben we het voor het eerst gehad over de eerste ideeën 

rondom de toestroom van het aantal kinderen op De Kring en de 

formatieplannen voor het nieuwe schooljaar.  

De notulen van de vergadering zijn na ongeveer 2-3 weken terug te vinden 

onder Documenten in Schoudercom. En heeft u vragen? Weet ons te vinden op 

het schoolplein, in school of via Schoudercom.  

Met vriendelijke groet, Medezeggenschapsraad. 

Zwangerschap Maartje. 

 
Kort geleden meldde Maartje ons dat ze zwanger was. Inmiddels weten de 

kinderen aan de Akkerweg en de Sparrenlaan dat ook. Maartje zal voorlopig nog 

gewoon op school zijn en ongeveer twee weken voor de zomervakantie gaat haar 

verlof in. Wij zijn blij voor Maartje en haar man en feliciteren ze van harte! 

 
Uit onze mailbox. 

Kennismaken met Hockey? Doe je mee? 
In maart start de tweede ronde FUNKEY trainingen op Shinty 

 
Spelen op het hockeyveld voor kinderen uit groep 2 ! 

 Funkey is een door de KNHB ontwikkeld bewegingsprogramma 
voor  
5- & 6-jarigen uit groep 2 van de basisschool. Met leuke 
oefeningen en spelletjes maken kinderen kennis met de 
basisbeginselen van hockey.  
 
De oefeningen zijn bedoeld om de kinderen op een leuke en 

verantwoorde manier te laten bewegen, waarbij FUN voorop 
staat, ofwel is KEY!  
 

Meedoen? 
De eerstvolgende serie van 10 lessen start woensdag 4 maart 2020. Jongens en meisjes funkeyen 
gemixed van 13.30 uur tot 14.30 uur. De kosten zijn 72,50 Euro voor 10 lessen.   

 
Lijkt Funkey je leuk, vul dan dit inschrijfformulier in en mail deze 
naar ledenadministratie@shinty.nl. Als je eerst wil weten hoe Funkey eruitziet, kun je altijd op 
woensdagmiddag even komen kijken op Shinty. 
 
Voor vragen over Funkey kun je contact opnemen met tcjongstejeugd@shinty.nl.  

https://www.shinty.nl/files/library/inschrijfformulier%20funkey.docx
mailto:ledenadministratie@shinty.nl
mailto:tcjongstejeugd@shinty.nl
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Loden waterleidingen. 

Er was de laatste weken het één en ander te doen rondom oude waterleidingen  

gemaakt van lood in scholen en woningen. Tot 1960 werden die toegepast. 

Binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn drie scholen van voor 1960 waar 

dit mogelijk het geval is. De Kring, bouwjaar 1974, heeft geen waterleidingen 

van lood en er is dus geen gevaar voor de gezondheid van de kinderen op onze 

school. Deze informatie is afkomstig van de gemeente die een loodinventarisatie 

heeft gedaan van al haar gebouwen. 

Inschrijven Oudergesprekken. 

U ontving het schoolverslag van uw kind en krijgt op 19 of 20 februari de 

gelegenheid daarover met de leerkracht(en) van uw kind te spreken. De 

uitnodiging voor de gesprekken is op vrijdagmiddag 14 februari verstuurd via 

Schoudercom. Door de link in de mail aan te klikken kiest u voor een geschikte 

dag en tijd. Indien u dat wenst kunt u ook nog een specifiek onderwerp 

toevoegen aan uw reservering. De leerkracht is daarvan dan op de hoogte. 

Kalender februari/maart 2020. 

19 & 20.02: Oudergesprekken n.a.v. schoolverslag 1. 

21.02: Afsluiting Project Haïti met meester Ronald op de Akkerweg (12.00 uur)  

03.03: Presentatie leesprogramma Bouw voor ouders van leerlingen uit groep 3    

en 4 van Akkerweg en Sparrenlaan om 19.00 uur op de Sparrenlaan. 

24.02 t/m 28.02: Voorjaarsvakantie. 

16.02: Inloop middenbouw. 

18.03: Inloop bovenbouw. 

20.03: Inloop onderbouw. 

25.03: Feestavond middenbouw. 

27.03: Viering. 

 

 

 

 

 


