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Geloven in een knotwilg. 

Afgelopen weekend wandelden we om de 

Zoetermeerseplas. Ja, Zoetermeer is niet alleen 

maar die betonnen slaapstad onder de rook van Den 

Haag. Aan de westkant maken de hoge stedelijke 

creaties van staal, steen en cement plaats voor 

recreatie tussen weide, water en knotwilgen. De 

Hollandse polder ontvouwt zich voor je ogen: 

weilanden, watervogels, ringvaarten, rietkragen en 

wandelpaden omzoomt door knotwilgen. 

Ik vind de knotwilg een fascinerende boom.  Alhoewel ik niet zo van beknotten hou is dat 

bij deze wilg nou juist de kracht van de boom. Bloeien en groeien door snoeien.  Scheurend 

schors, gebarsten bast. Voordat er leven zichtbaar wordt komt de knotwilg dor, levenloos 

en afgeschreven over. Toch ergens diep van binnen ontwaakt in het voorjaar het nieuwe 

leven en op de vreemdste en onverwachtste plaatsen barsten de wilgentenen naar buiten.  

Gisteren was het Hemelvaartsdag. Op de lagere school in de Hollandse polder leerde ik er 

vroeger een liedje over: ‘Op een lichte wolkenwagen, wordt de Heer van ‘d aard gedragen. 

Vaart Hij op naar ’s hemels troon, vaart Hij op naar ’s hemels troon.’ Als kind snapte ik 

weinig van die tekst uit 1907. Wat is een wolkenwagen? Hoe werk zo’n ding? Was het een 

soort vliegtuig? En om eerlijk te zijn…ik vind Hemelvaartsdag nog steeds ingewikkeld, maar 

ik maak er geen issue meer van. Ik heb leren geloven in de knotwilg. Want zoals die eruit 

ziet is soms ons leven, onze wereld en de manier waarop we met elkaar omgaan mondiaal 

en individueel. En toch…tussen alle rottigheid en dorheid door ontstaat iets nieuws, nog 

pril en kwetsbaar maar hoopvol en vol leven. God zoekt Zijn weg naar ons op wonderlijke 

wijze. Sta ik open voor dat wonder? Zie ik het? Ben ik ontvankelijk voor het 

onberedeneerbare? Een wandeling langs de knotwilgen van Noord Aa is een aanrader! 

Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan. 

Met open ogen open oren 

om al Uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed 

omdat de hemel mij begroet.   

 

Edo. 

Cito Eindtoets groep 8. 

Vorige week vrijdag ontvingen we de uitslag van de Cito Eindtoets groep 8 van dit jaar. De 

uitslag bestaat uit een zgn. schoolrapportage en een individuele rapportage voor alle 

kinderen. Als school hebben we deze toets goed gemaakt. Dat weten we omdat onze score 

wordt afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde bedroeg 534,8. De 
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schoolscore van de Kring was 537,2. Wanneer we kijken naar de toelichting dan zien we 

dat we als school heel goed scoren op de vakken: lezen en rekenen. Ook op het onderdeel 

schrijven scoren we bovengemiddeld goed. En natuurlijk is er altijd wat te doen. Binnen 

het vakgebied taalverzorging vraagt grammatica aandacht en met name het gedeelte 

werkwoordspelling. Dit pakken we op in het komende schooljaar.  

 

Formatie en groepsverdeling. 

Ons formatieplan is klaar. Komend schooljaar draaien we opnieuw 

met 12 groepen: acht stamgroepen op de Sparrenlaan en 4 

stamgroepen op de Akkerweg. Als team hebben we in verschillende 

bijeenkomsten stapje voor stapje deze formatie in elkaar gezet. En 

nog steeds geldt dat we ervoor kiezen om dat wat goed loopt ook 

zoveel mogelijk zo te houden. Daarom opnieuw geen grote 

wisselingen van stamgroepleiders tussen stamgroepen of locaties. 

Rust en stabiliteit bleven dus uitgangspunt tijdens het maken van 

onze plannen. Dat geldt ook voor de indeling van de jaargroepen. We 

proberen de samenstelling daarvan zoveel mogelijk te houden zoals die nu is. Soms is er 

weleens een individuele wissel na overleg tussen ouders en school. Uiteraard is er wel het 

doorschuiven van oudste kinderen naar de volgende stamgroep, waardoor de jongste 

groep oudste wordt in de stamgroep.  

Eind juni ontvangt u onze formatie en groepsindeling. We gebruiken de komende weken 

om alle puntjes op de i te zetten. Daarnaast stromen er nogal wat nieuwe kinderen in en 

die willen we op een goede manier inpassen in de bestaande stamgroepen. In de MR 

vergadering van woensdag 25 mei heeft de MR ingestemd met het definitieve 

formatieplaatje. 

 

Inspectiebezoek. 

 

Tussen 31 mei en 9 juni bezoekt de Onderwijsinspectie De Oorsprong. Daarbij spreekt de 

inspectie uitvoerig met het toezichthoudend bestuur en de uitvoerende bestuurder. De 

informatie die zij daar ophalen checken ze op de verschillende scholen. Dat laatste noemen 

we verificatieonderzoeken. Op donderdag 9 juni bezoekt de inspectie De Kring. Er worden 

die dag enkele stamgroepen bezocht en er volgen gesprekken met teamleden, directie en 

IB. Op de Akkerweg worden twee stamgroepen bezocht en op de Sparrenlaan drie. Focus 

daarbij ligt op het pedagogisch-didactisch handelen in de stamgroepen. U hoort er meer 

over na afloop van het bezoek. 

 

Portugal. 

 

Van maandag 30 mei t/m vrijdag 3 juni krijgen wij drie 

Portugese leerkrachten en 5 leerlingen op bezoek. Zij komen 

een paar dagen meedraaien in ons onderwijssysteem. Er is 

belangstelling voor het jenaplanconcept en de manier waarop 

het onderwijs is georganiseerd. Daarom bezoeken ze ook een 

school voor voortgezet onderwijs. De week wordt ook gebruikt 

voor een bezoek aan Utrecht. Donderdag 2 juni draaien onze 

Portugese gasten mee met de schoolbrede muziekdag op de Kring. Vrijdag sluiten we af 

met een bezoek aan het Revius in Doorn en een BBQ met alle teamleden van de Kring, 

Zaterdag vliegt de groep terug naar Lissabon.  



Muziekproject. 

 

Op donderdag 2 juni gaan alle kinderen oefenen voor een muzikale voorstelling die 's 

middags wordt gehouden op de Akkerweg. 

Hiervoor komen docenten van de organisatie "Grote Broer" en zij zullen dit begeleiden. 

Op deze middag bent u, als ouder van harte welkom om te komen kijken en vooral luisteren 

naar de voorstelling. De kinderen van de Sparrenlaan worden om 13.00 begeleid door 

fietsouders (groep 5-8) en de groepen 1-4 worden met auto's naar de Akkerweg gebracht. 

Wilt u hieraan mee helpen, dan graag een berichtje naar de stamgroepouders van uw 

groep. 

 

Op de Akkerweg zullen we met z'n allen in de gymzaal gaan genieten van de voorstelling. 

Na afloop kunnen alle kinderen direct vanaf de Akkerweg mee naar huis gaan. 

Sommige kinderen blijven op de Akkerweg bij de Steltlopers of gaan met een andere BSO 

mee. Heeft u logistiek een probleem, dan horen wij dit graag. 

We zijn blij met zo'n grote gymzaal maar toch kunnen er max. 2 ouders per gezin komen 

kijken, anders wordt het té vol. Ook hebben we niet voor iedere toeschouwer een stoel en 

zult u een uur een via een sta plaats of op de grond kunnen kijken. 

We hopen op een leuke, feestelijke middag! 

 

Hartelijke groet, Maaike Sommer. 

 

Oudertevredenheidspeiling. 

 

In juni krijgt u een uitnodiging van ons om deel te 

nemen aan de zgn. Oudertevrededenheidspeiling 

(OTP). Deze peiling nemen we af omdat we graag uw 

mening willen weten over tal van onderwerpen en 

thema’s die bij school horen. Onderwerpen waarover 

vragen worden gesteld zijn o.a.: 

• Schoolgebouwen. 

• Persoonlijke ontwikkeling van het kind. 

• Sfeer. 

• De leerkracht/stamgroepleider(s). 

• Contact met school. 

• Begeleiding. 

• Schooltijden. 

De peiling wordt afgenomen door ‘Scholen met Succes.’ Dit is een extern bureau uit 

Haarlem. Van de peiling ontvangt de school een verslag met daarin de sterke- en de 

ontwikkelpunten. Met het invullen van de peiling helpt u ons om zaken aan te pakken die 

aandacht vragen. Scholen met Succes heeft een grote database met resultaten van 

afgenomen peilingen en dankzij de landelijke benchmark komt er een helder en 

betrouwbaar beeld naar voren over de Kring. Vorig jaar is er al een peiling onder teamleden 

afgenomen de zgn. Leerkrachttevredenheidspeiling (LTP). Komend jaar volgt dan een 

peiling onder kinderen. 

De afname vindt online plaats. U ontvangt daarover binnenkort nadere informatie. Vanuit 

school is Astrid (administratie) de organisator. Heeft u vragen over de peiling dan kunt u 

met haar contact opnemen via: administratie@dekringdriebergen.nl of op maandag en 

vrijdag telefonisch via ons vast nummer (0343) 514459. 
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 De Schoolfotograaf. 

 

Volgende week is het zover! Dit Hemelvaartweekend kan de bruine gloed nog even op de 

wangen komen en dan stralen voor de camera! Hieronder treft u de volledige planning aan. 

even de planning van de schoolfotograaf. Op beide locaties zijn ouder(s) geregeld die 

komen helpen om het allemaal soepeltjes te laten verlopen. Dank alvast daarvoor. 

Onze schoolfotograaf heet Nettie. Zij gebruikt op de Sparrenlaan de hal voor het maken 

van de foto’s. Op de Akkerweg wordt de sporthal gebruikt. 

 

Maandag (Akkerweg): 

8.30 start broertjes/zusjes 

9.00 groep 1/2 (pluk) 

9.30 groep 3/4 (krullevaar) 

pauze 

10.30 groep 5/6 (flettekat) 

11.00 groep 7/8 (stampertjes) 

 

Dinsdag (Sparrrenlaan): 

8.30 start broertjes/ zusjes 

9.30/9.45 groep 3/4a (zaza) 

pauze 

10.30 groep 3/4b (petteflet) 

11.15 groep 5/6a (duizeltjes)      

pauze 

12.30 groep 5/6b (krullevaar) 

13.15 groep 7/8 (torteltuin) 

14.00 groep 7/8 (dikke dollie) 

Hierna de groep 8 foto. 

15.00 broertjes/zusjes (als er nog een broer of zus  niet meer op school zit maar wel op 

de familiefoto mee wil. Dit is zowel voor kinderen van de Akkerweg als de Sparrenlaan).  

 

Woensdag (kleutergroepen op de Sparrenlaan).  

8.30 1/2a Langhors 

9.15 1/2b Lispeltuut 

 

Heeft u nog vragen over de schoolfotograaf dan kunt u terecht bij Esther Voorneveld 

via:evoorneveld@dekringdriebergen.nl. 

 

Bovenbouwuitje. 

 

Op dinsdag 28 juni hebben de kinderen van de stamgroep 7-8 A, B en C samen een uitje. 

Dit is de laatste gezamenlijke activiteit van de stamgroepen 7-8. De kinderen van de groep 

8 nemen de week daarop afscheid van school en van hun klasgenoten. Wat gaan ze doen? 

Om 08.30 uur vertrekken alle kinderen per fiets naar De Zwoer om daar samen te gaan 

zwemmen. Daar krijgen ze ook wat te eten en te drinken. Rond 12.15 uur zijn ze dan weer 

terug op school. ’s Middags is er dan nog een ‘Schoolparty by Day.’  

Voor de kinderen van de groep 7 is het fijn om hun schoolgenoten van de Akkerweg of de 

Sparrenlaan te leren kennen. Zij zullen aan het einde van hun schoolperiode op de Kring 

gezamenlijk op schoolkamp gaan. Heeft u vragen over het bovenstaande dan kunt u 



daarvoor terecht bij de stamgroepleiders: juf Maartje, juf Arianne, juf Marianne of juf 

Sarwi. 

 

Levelwerk. 

 

In eerdere nieuwsbrieven schreven we over de start van Levelwerk, een programma voor 

meer- en hoger begaafde kinderen. In de afgelopen weken hebben we daar als team over 

gesproken. Enkele collega’s maken ook deel uit van een speciale werkgroep Levelwerk. Er 

is afgesproken om enkele weken te gaan proefdraaien met alle materialen. Deze proef 

voeren we uit in juni. Juf Gerda zal de lessen inhoudelijk verzorgen. De proef zal starten 

op woensdag 1 juni a.s. Met alle informatie uit de proef gaan we na de zomervakantie een 

definitieve opzet maken. Vanwege organisatorische redenen voeren we deze korte proef 

alleen uit de Sparrenlaan. Het is wel de bedoeling om kinderen van de Akkerweg, die in 

deze doelgroep vallen, komend schooljaar ook de lessen van Levelwerk aan te bieden. 

 

Uit de mailbox: Schooltennistoernooi. 

We nemen u even mee in de mailwisselingen over het 

schooltennistoernooi. Allereerst treft u een mail aan 

van de organisatie en daaronder de mail van onze 

ouderraad aan u. 

 
 

 

1. Mail van de organisatie van het schooltennistoernooi: 

Als opvolging van mijn vorige bericht, hierbij nog wat verdere info over het 

basisscholen tennis. 

 

We hebben besloten om dit jaar een uitgeklede vorm van het evenement te doen. Er zal 

geen toernooi zijn voor de groepen 6 t/m 8, maar wel een clinic voor de groepen 3 t/m 5 

van alle basisscholen in Driebergen. 

 

Deze tennisclinic vindt plaats bij TV Manger Cats op woensdagmiddag 22 juni van 14:00-

15:00 uur en zal gegeven worden door de leraren van Tennis Driebergen, samen met een 

aantal jeugdleden van Manger Cats. 

 

Voor drinken, fruit en ijsjes wordt gezorgd! 

 

We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk deelnemers. Graag hoor ik of De Kring mee wil 

doen. 

 

2. Korte mail vanuit de OR v.v. link met informatie. 

Hierbij ontvangt u d.m.v. een link meer informatie over het tennistoernooi. Bij voldoende 

animo kunnen kinderen meedoen aan het tennistoernooi van Manger Cats. Dank voor uw 

reactie. Zie verder: 

https://forms.gle/Kw8qPq2sMkkqTqeS7 
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