
 

 

Nieuwsbrief nr.2.   

Schooljaar 2021-2022. 

 

Vrijdag, 10 september 2021. 

Gebed bij het begin van het nieuwe schooljaar. 

God, 

Het is weer even wennen 

aan het nieuwe schooljaar. 

We zijn met zoveel samen 

en allemaal zijn we weer anders: 

we lachen anders, 

we praten anders, 

we maken andere grapjes, 

we zijn goed in gym of juist niet, 

we zijn goed in rekenen of juist niet. 

En vaak is het niet zo gemakkelijk 

om te ontdekken 

hoe ieder kind werkelijk is, 

diep van binnen. 

Help ons om dit jaar 

op ontdekkingstocht te gaan, 

om elkaar echt te leren kennen, 

om elkaar echt te leren waarderen, 

om wie we zijn. 

Amen. 

 

Uit: Trefwoord. 

Uitgave: SGO Hoevelaken. 

 

Informatieavonden. 

De traditionele informatieavonden voor Akkerweg en Sparrenlaan kunnen ook dit jaar nog 

niet fysiek worden gehouden. Ouders mogen nog steeds niet in een grote groep beide 

gebouwen in. Vorig jaar informeerden we u schriftelijk. Dat doen we dit jaar weer. U krijgt 

de informatie vandaag al toegestuurd als bijlage bij deze mail. De informatie is gebundeld 

per stamgroep: gr. 1-2, gr. 3-4, gr. 5-6 en gr. 7-8. 

 

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen? Laat het de stamgroepleider(s) weten. Zij helpen 

u graag. 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjNq4bMtLrkAhUHZFAKHcs_ByAQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.eduvip.nl/de-kring/&psig=AOvVaw09MlQ8BQFcQfUAgnS6NYMj&ust=1567797913247149


Jaarplanning: september en oktober. 

 

De volledige jaarplanning voor dit schooljaar treft u als bijlage aan bij deze nieuwsbrief. 

Deze staat ook op onze website. In de nieuwsbrieven treft u regelmatig een kalender aan 

met activiteiten. 

 

Even voorstellen. 

 

Wij zijn dit schooljaar in enkele stamgroepen gestart met een paar nieuwe 

stamgroepleiders. Zij stellen zich kort aan u voor. 

 

Over mij: 

Mijn naam is Rina Mentink en ik ben 20 jaar. Al mijn 

hele leven droom ik ervan om lerares te zijn. In 2019 

heb ik mijn havo-diploma behaald. Daarbij heb ik de 

vakken geschiedenis, aardrijkskunde en drama (met 

kunstgeschiedenis) zelfs afgerond op het vwo. Daarna 

kon ik eindelijk mijn kinderdroom waarmaken. Ik besloot 

om te gaan studeren aan de Marnix Academie in 

Utrecht. Op het moment zit ik in mijn derde en laatste 

jaar van de ‘Driejarige Pabo Research & Design in het 

onderwijs’. Dit houdt in dat ik naast de “gewone” pabo 

ook onderzoek doe in en naar het onderwijs. Daarnaast 

ga ik sneller door de stof om wel dezelfde kwaliteit te 

kunnen leveren als de “gewone” pabo. Als bezig bijtje kan ik natuurlijk niet stil zitten. Zo 

werk ik ook bij het restaurant Eastern Plaza in Elst (Ut) en zit ik op de Marnix nog in de 

medezeggenschapsraad. 

Daarnaast ben ik een echte dieren- en milieuliefhebber en vanuit die liefde ben ik ook 

vegetariër. Ik houd van reizen en probeer ook zoveel mogelijk kennis te maken met 
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verschillende culturen.  

Daarnaast heb ik een grote liefde voor taal en boeken. Ik houd ervan om te schrijven en 

ben er dan ook veel mee bezig, zowel poëzie als proza. Ik haal mijn inspiratie vanuit de 

dingen die ik heb meegemaakt en de dingen die ik om me heen zie. Daarnaast kan ik in 

het 20 tellen in het Turks (en nog een heleboel andere talen) en via een Duolingo leer ik 

op het moment Italiaans. 

Het hele jaar kun je me op de woensdag en donderdag vinden in groep 7/8 B de Dikke 

Dollie en spreek me gerust aan voor of na schooltijd. 

Even voorstellen. 

 

Dit schooljaar ben op donderdag en vrijdag de juf in de Krullevaar en 

daar heb ik ontzettend veel zin in. Ik ben Kim Vosters-Penterman, 43 

jaar oud. Samen met mijn man en drie kinderen woon ik nu zo’n 6 

jaar in Driebergen. Ik ben van sommige kinderen uit deze klas ook 

hun juf geweest bij de kleuters, waar ik als invaller heb gewerkt. Naast 

leerkracht ben ik ook de moeder van Sven, Cas en Tijn. Tijn zit in 

groep 6 (Duizeltje), Sven en Cas hebben afgelopen jaar afscheid 

genomen van De Kring en zijn ondertussen gestart op het Voortgezet 

Onderwijs. Naast het werken op De Kring en mijn gezin, haal ik mijn 

energie ook uit het spelen van Padel, een fijne wandeling of het lezen van een goed boek.  

Ik ben erg blij dat ik in groep 5/6 aan de slag kan. Werken met kinderen in de midden- en 

bovenbouw is iets waar ik mij prettig voel. Samen werken, samen leren en samen doen 

zijn waarden die ik erg belangrijk vind. Op naar een mooi jaar; samen met ouders, de 

kinderen en niet te vergeten met een super gemotiveerd team van De Kring.  

 

Even voorstellen. 

 

Als nieuw vast gezicht op De Kring wil ik mij graag even voorstellen. 

 

Mijn naam is Liselotte de Jonge, ik ben 33 jaar en ik woon in 

Driebergen. Ik heb drie lieve zoontjes waarvan de twee oudste op de 

locatie Akkerweg naar school gaan. Op donderdag en vrijdag werk ik in 

groep 3/4B op de Sparrenlaan. 

We hebben met de klas al een heerlijke start gemaakt. Dat belooft een 

heel leuk, leerzaam en fijn jaar te worden! 

Naast dat ik er heel veel zin in heb om de kinderen beter te leren 

kennen wil ik ook graag de ouders en verzorgers leren kennen. Kom 

gerust eens na schooltijd het plein op om een praatje met me te maken. 

 

Warme groetjes, Liselotte.  

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het schooljaar is inmiddels begonnen, maar ik wilde me toch nog even voorstellen. Ik ben 

Rosanne de Jong en ik sta het komende jaar op woensdag, donderdag en vrijdag voor 

groep 5/6A(Duizeltje). Ik kom uit Hoevelaken, maar ik heb de afgelopen jaren gewerkt op 

scholen in en rondom Barneveld. Ik ben 34 jaar en moeder van 3 kinderen. Ik hou van 

sporten, lezen en dingen ondernemen. Mijn affiniteit ligt in het werken in de middenbouw, 

hier heb ik ook de meeste ervaring in. Samen met mijn nieuwe collega's, heb ik er alle 

vertrouwen in dat we er goed jaar van gaan maken.  



Afwezigheid juf Arianne. 

 

Misschien herinnert u zich nog de mededeling in één van de nieuwsbrieven van het 

afgelopen jaar. Daarin meldden wij u dat Arianne tijdens een familieweekend lelijk ten val 

was gekomen en met schouderletsel thuis kwam te zitten. Na enkele weken van 

afwezigheid en herstel kon zij, kort voor de zomervakantie, toch weer aan de slag in de 

stamgroep 6-7-8A aan de Sparrenlaan. 

In eerste instantie leek fysiotherapie de oplossing. Nu blijkt dat dit toch niet afdoende 

helpt. Deze week heeft zij het advies gekregen zich te laten opereren. Deze operatie zal 

binnen enkele weken plaatsvinden.  

 

Verkiezingen voor de oudergeleding van de MR. 

 

De Medezeggenschapsraad (MR) van de Kring bestaat uit drie ouders en drie teamleden. 

Samen met de schoolleiding vormt zij de MR. De MR is te vergelijken met een 

ondernemingsraad van een bedrijf. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar en heeft 

instemmings- of adviesrecht. Leden van de MR zitten drie jaar in de MR en jaarlijks treden 

er leden af. Binnenkort houden we verkiezingen en mag u bepalen welke nieuwe ouder er 

toetreedt tot de MR. De stemming zal waarschijnlijk via onze schoolapp worden gehouden. 

Wij rekenen erop dat u massaal reageert. De twee kandidaten stellen zich hieronder alvast 

aan u voor. 

 

 Hallo, mijn naam is Sander en ik ben de vader van 

Fedde (10, groep 8) en Evi (6, groep 3). 

Drie jaar geleden verhuisden wij naar het mooie 

Driebergen en “ontdekten” wij De Kring. 

In Utrecht heb ik jaren in de oudercommissie van Partou 

gezeten om mee te helpen om van de opvang een 

steeds betere en fijnere plek te maken. 

Dat is ook hetgeen mij nu weer drijft om plaats te willen 

nemen in de MR. 

Om betrokken te kunnen zijn daar waar onze kinderen zoveel tijd door brengen. 

In het dagelijks leven houd ik mij bezig met het ontwikkelen van organisaties, teams en 

mensen.Ook stap ik graag op de mountainbike of racefiets en trap ik af en toe nog een 

balletje in een 7 tegen 7 competitie.Graag ontdek ik verder vanuit de MR wat De Kring 

nog beter en fijner kan maken voor jullie en onze kinderen! 

  

Hoi! Ik ben Lex-Jan Bolijn, de vader van Elin (6, groep 4) en Jurre 

(3, in november naar groep 1). Ik heb een financiële achtergrond en 

werk op dit moment bij een beursgenoteerd bedrijf in een functie 

waarin financiën en ontwikkelingen op het vlak van ‘duurzaamheid’ 

samenkomen. Naast werk en gezin ben ik passief (voetbal) en actief 

(hardlopen) sportliefhebber. Een aantal jaar geleden ben ik 

aangesloten bij de oudercommissie van de kinderopvang omdat ik 

het belangrijk vond om betrokken te zijn bij de opvang waar onze 

kinderen drie dagen in de week aanwezig waren. Ook nu ze beiden 

naar school gaan draag ik graag een steentje bij. Lid zijn van de MR 

is voor mij een manier om betrokken en actief te zijn. Ik denk graag mee met de 

beleidsmatige kant van zaken, waarin ik het interessant vind mijn financiële kennis en 

kunde in te brengen. 



Nationaal Programma onderwijs (NPO). 

 

In de komende twee jaar investeert de overheid 8,5 miljard Euro in het basis-, voortgezet, 

en middelbaar beroepsonderwijs door middel van het NPO. Dat betekent dat er ineens veel 

geld beschikbaar is. Met behulp van een zgn. menukaart maken scholen keuzes hoe ze dat 

geld gaan inzetten. Het gaat daarbij om de brede ontwikkeling van kinderen na de 

coronaperiode en de lockdowns. Meer over de menukaart leest op de link: 

https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart 

Geld is natuurlijk erg fijn, maar goed opgeleide collega’s zijn momenteel erg moeilijk te 

vinden. Daar zit dan ook één van de grootste knelpunten van het NPO. Mensen maken het 

verschil. Het geld is beschikbaar tussen 2021 en 2023. Wat er daarna gaat gebeuren is 

onduidelijk. Vallen we terug in de reguliere bekostiging van voor de coronaperiode, dan 

zullen we gemaakte keuzes moeten herzien en ons aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. 

We gaan het afwachten. Voor nu zijn we blij met de mogelijkheden die er zijn. 

 

 

Mailen naar stamgroepleiders. 

 

Mocht u de stamgroepleider van uw kind willen mailen dan kan dat altijd. Het persoonlijke 

mailadres bestaat altijd uit de eerste letter van de voornaam gevolgd door de achternaam. 

Het hele mailadres wordt met kleine letters geschreven. Zo mailt u Arianne Brouwer via: 

abrouwer@dekringdriebergen.nl  Onze nieuwe collega Rosanne de Jong is als volgt 

bereikbaar: rdjong@dekringdriebergen.nl. De administratie (Astrid) is bereikbaar via het 

algemene mailadres: administratie@dekringdriebergen.nl en dat geldt ook voor meester 

Edo: directie@dekringdriebergen.nl.  

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling met KiVa. 

KiVa is onze methode sociaal-emotionele ontwikkeling die wij sinds vorig 

schooljaar gebruiken. KiVa is een preventief, schoolbreed programma 

gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van 

ongewenst gedrag op basisscholen. KiVa zet in op positieve 

groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele 

https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart
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ontwikkeling van kinderen. De methode is ontwikkeld in Finland en wordt in ons land 

ondersteund door de Rijksuniversiteit Groningen. Via KiVa nemen wij jaarlijks ook de 

Monitor Sociale Veiligheid af. Met behulp van die monitor krijgen wij een scherp beeld van 

de sociale relaties in de groep en het welbevinden van de kinderen.                                                                                                                                        

Hieronder ziet u de opbouw van KiVa en de thema’s. Aan bijna elk thema zit een KiVa-

regel verbonden. Dit is de centrale boodschap van dat thema. De  regels samen vormen 

het KiVa-contract en deze hangt in elk klaslokaal. Het is belangrijk dat iedereen op school  

zich aan de regels houdt, zodat we er samen een fijne school van kunnen maken.  

 

De thema’s in de onderbouw zijn:  

 

1. Wie zijn wij?  

2. Gevoelens 

3. Wat is een fijne groep? 

4. Iedereen is uniek!  

5. Plagen, ruzie of pesten? 

6. Rollen in de groep 

7. Samen zijn wij een fjine groep 

8. We helpen elkaar 

9. Wat kan ik doen? 

10. KiVa - we doen het samen! 

 

De thema’s in de bovenbouw zijn:  

 

1. Iedereen verdient respect 

2. In de groep 

3. Wat is communicatie? 

4. Plagen, ruzie of pesten? 

5. Verborgen vormen van pesten en                   

Cyberpesten. 

6. Rollen in de groep 

7. Samen zijn wij een fijne groep 

8. We helpen elkaar 

9. Wat kan ik doen?  

10. KiVa - we doen het samen! 

 

Wat zijn we nu aan het doen in thema 1? 

Het schooljaar is van start gegaan! Zoals altijd is het even wennen in een nieuwe groep 

met een nieuwe juf of meester. In het thema ‘Wie zijn wij?’ richten we ons op het 

bevorderen van een groepsgevoel; wij horen bij elkaar en voelen ons een groep! De 

komende maand doen we verschillende KiVa-spelletjes en -oefeningen om dit gevoel te 

versterken. Jullie kinderen gaan al veel over KiVa leren! Na afloop van dit thema hebben 

ze het volgende geleerd. Ze: 

 

• weten wat KiVa is;  

• weten wat een leuke school is;  

• weten wat fijn en niet fijn is op school: 

• hebben zichzelf en hun klasgenoten beter leren kennen;  

• begrijpen dat iedereen een fijne schoolomgeving verdient;  

• weten dat we een ander kunnen helpen.  

 

Typecursus. 

 

Aan het begin van het schooljaar worden er ook weer verschillende soorten typecursussen 

aangeboden. Uit de mailbox sturen wij u onderstaande aanbod 

toe. De Kring fungeert hierbij als doorgever. U bepaalt zelf of u 

zo’n cursus inkoopt voor uw kind en bij wie. 

TYPETRAINING VOOR DE LEERLINGEN VAN DE KRING 

Typevaardigheid voor kinderen wordt steeds belangrijker met 

het oog op de school- en de arbeidscarrière. Er zijn bijna geen 



activiteiten meer denkbaar waarbij het toetsenbord geen rol speelt. Daarom is het 

belangrijk om nu toetsenbordvaardig te worden. 

De cursus wordt thuis gedaan. De kinderen gaan twintig eilanden “veroveren” door het 

doen van typeoefeningen. Na het voltooien van de cursus, zijn de kinderen in staat om 

blind met tien vingers te typen. 

• De kinderen worden 7 dagen per week begeleid door een docent van het type-

instituut. Op elke vraag op opmerking van een kind wordt dezelfde dag gereageerd.  

• Er wordt voortdurend gerapporteerd over de voortgang, naar de kinderen, de ouders 

en de school.  

• Het niveau van de training wordt op individueel niveau voortdurend afgestemd met 

de mogelijkheden van de individuele kinderen. 

• Voor kinderen met dyslectische klachten bestaan voorzieningen. 

 

Prijs per cursist bedraagt in Nederland normaal € 120,00 euro. Leerlingen van de Kring 

betalen 80 euro inclusief het diploma. (betaling in twaalf maandelijkse termijnen 

mogelijk)  

Ga voor alle informatie naar de site www.thehouseoftyping.nl. 

Als u gaat inschrijven, doet u dit dan met de cursuscode EBNM 16600. Dat is de 

schoolcode van de Kring. U betaalt dan de gereduceerde prijs van 80 euro. 

 

Onderzoek: Leraren vaak tevreden, grote uitstroom uit de grote steden. 

DEN HAAG (ANP) - Ongeveer 85 procent 

van het personeel in het primair onderwijs 

is tevreden met zijn/haar baan. De 

onderwijzers zijn vooral te spreken over de 

inhoud van het werk, de werkzekerheid en 

het type arbeidscontract. Dit komt naar 

voren in de Arbeidsmarktanalyse primair 

onderwijs 2021 die donderdag 

gepubliceerd is. 

Minder tevreden zijn ze over de hoogte van 

het salaris, de mogelijkheden om thuis te 

werken en het zelf bepalen van de werktijden. Ook blijft de werkdruk een "punt van 

aandacht, ondanks alle ingezette acties". Een meerderheid van 61 procent geeft aan vaak 

tot altijd veel werk te moeten doen. Daarnaast vindt een deel van de onderwijzers het werk 

emotioneel belastend. 

In de analyse is gebruik gemaakt van openbare bronnen, zoals de kennisbank openbaar 

bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en een enquête 

uitgevoerd door kennisinstituut TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Uit de analyse komt verder onder meer naar voren dat relatief veel leraren vertrekken uit 

de vijf grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere (de G5). 

Vertrokken er in het leerjaar 2015/2016 57 leraren meer uit de G5 dan dat er 

binnenkwamen, in de periode 2018/2019 waren dat er 333. 
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