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Er is…
Er is maar één land: de aarde.
Er is maar één volk: de mensheid.
Er is maar één geloof: de liefde.
Gelezen op de cover van een boek.

Levelwerk.
Volgende week maandag (10 oktober) starten we met Levelwerk. De voorbereidingen zijn
klaar en juf Judith zal het Levelwerk gaan begeleiden. Zij is vanuit haar opleiding
hoogbegaafdheidsspecialist en heeft al jaren ruime ervaring met de doelgroep en het
passende onderwijsaanbod. Daarnaast werkt zij wekelijks enkele dagen in het
hoogbegaafdenonderwijs.
Wij voelen net als u de urgentie van dit aanbod en de snelheid om te starten maar hadden
de personele bezetting als vertragende factor. We waren in eerste instantie (extern) op
zoek naar een leerkracht voor Levelwerk. Die was niet te vinden. Ook intern is er heel wat
gesproken en gepuzzeld. Daaruit is een oplossing gekomen waarmee we volgende week
gaan werken.
Het betekent dat juf Judith op maandagmorgen op de Sparrenlaan en op maandagmiddag
op de Akkerweg het Levelwerk gaat verzorgen. Meester Edo zal die dag van haar
overnemen in stamgroep 1-2b (Lispeltuut) en voorlopig invullen. Judith is er weer op
dinsdag en Jenske neemt de overige dagen voor haar rekening. De ouders van deze
stamgroep zijn hierover al geïnformeerd.
Kinderen die voor Levelwerk in aanmerking komen zijn de kinderen die vorig jaar al in
Levelwerk zaten. Via de stamgroepleider weten zij dat ze volgende week starten. Ouders
van nieuwe kinderen voor Levelwerk worden hierover door de stamgroepleider
geïnformeerd. Heeft u vragen? Daarvoor kunt u terecht bij Viola via:
vhogenboom@dekringdriebergen.nl
Kinderboekenweek.
Donderdagmorgen startten we op de Sparrenlaan met de opening van de
Kinderboekenweek 2022. Thema dit jaar: gi-ga-groen. In de opening dansen kinderen het
speciaal voor deze gelegenheid gemaakte lied. Een van de kinderen las het
Kinderboekenweekgedicht voor en van onze Ouderraad kreeg elke stamgroep een nieuw
(voor)lees of prentenboek. ’s Middags zijn alle stamgroepleiders in een andere groep gaan
voorlezen. Bij de kleutergroepen werd een prentenboek voorgelezen. Op de Akkerweg
openden we met alle kinderen in de hal en las juf Cynthia een gedicht voor. Daarna kregen

alle stamgroepen een boek uitgereikt van de Ouderraad. De juffen hebben zich in de hal
verkleed in het thema van het boek en zijn gelijk in een andere groep gaan voorlezen uit
de nieuwe boeken.
Tweedehandsboekenmarkt op de Akkerweg en Sparrenlaan.
Op woensdag 12 oktober wordt er een tweedehands boekenverkoop gehouden. Deze is
van 11.45 tot 12.30. Hier bent u als ouder van harte voor uitgenodigd.
Bij goed weer houden wij een kleedjesmarkt op het plein, bij slecht weer gebruiken wij op
de Akkerweg en de Sparrenlaan de grote hal. Op de Sparrenlaan daarnaast ook nog: de
kleuterhal en de lokalen van de stamgroepengroepen 7/8. U mag dan met uw kind(eren)
zelf een plekje uitzoeken.
Als uw
•
•
•

kind (groep 3 t/m 8) wilt verkopen, wat geeft u dan mee?
een kleedje,
boeken (al vooraf geprijsd),
wisselgeld (zo klein mogelijk) in een portemonnee of bakje.

Groep
1/2

De kinderen van groep 1/2 mogen alleen onder begeleiding van een ouder
kopen. U kunt uw kind vanaf de start van de boekenmarkt ophalen in de eigen
klas. Mocht u als ouder niet in de gelegenheid zijn om uw kind hierbij te helpen,
dan vragen wij u om er zelf voor te zorgen dat uw kind bijvoorbeeld kan
aansluiten bij een andere ouder. De stamgroepleider wordt hier graag van op
de hoogte gesteld.

Groep
3/4

De kinderen van groep 3/4 mogen alleen onder begeleiding van een ouder
de boeken kopen en/of verkopen. Mocht u als ouder niet in de gelegenheid
om uw kind hierbij te helpen, dan vragen wij u om er zelf voor te zorgen dat
uw kind bijvoorbeeld kan aansluiten bij een andere ouder. De stamgroepleider
wordt hier graag van op de hoogte gesteld.

Groep 5
t/m 8

De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mogen zelfstandig hun boeken kopen
en/of verkopen. We gaan er vanuit dat u van tevoren zelf afspraken hierover
maakt met uw kind.

Om 12.20 luiden wij de bel en starten wij met opruimen. Zodra alles is opgeruimd kan uw
kind zich afmelden bij de eigen stamgroepleider en naar huis.
Viering.
Op vrijdag 14 oktober houden wij een viering. Voor het eerst sinds een lange tijd kunt u
hier als ouder weer bij komen kijken. Op de Sparrenlaan wordt die verzorgd door alle B
groepen: Lispeltuut, Petteflet, Krullevaar en Dikke Dollie. Zij bereiden binnen het thema
van de Kinderboekenweek ‘gi-ga-groen iets voor om aan u als ouder(s) en de rest van de
school te laten zien. Op de Akkerweg bereiden alle groepen ook iets voor binnen het thema
voor om te laten zien aan de ouders. De viering start om 11.30 uur. We verheugen ons
op uw komst!

Corona.
Volgens coronadeskundigen is de najaarsgolf begonnen. We bevinden ons nog steeds in
de 1e fase. Die fase heeft als landelijke kleurcode donkergroen. In deze fase zijn de scholen
gewoon open, zorgen we voor voldoende ventilatie en hanteren we de onderstaande basis
hygiëne maatregelen:
•

Handen wassen met water en zeep, meerdere keren per dag voor tenminste 20
seconden.
• Hoesten en niezen in de elleboog.
• Blijf thuis bij klachten en doe een zelftest.
Voor het uitvoeren van het laatste, de zelftest, ontvangen kinderen vanaf groep 6 enkele
tests mee voor thuis. U krijgt deze test van de overheid via de school uitgereikt. Het is aan
u of die test(en) wel of niet voor uw kind wilt gebruiken. Testen is niet verplicht maar wordt
wel geadviseerd. Heeft uw kind corona dan blijft het thuis. Wij vinden het fijn wanneer u
ons hierover informeert maar dat bent u niet verplicht.
Onderwijs in scenario donkergroen:

Bouwen:

Aanpassingen:

Kleuterbouw gr. 1-2:

•

Fysiek onderwijs op school.

Onderbouw gr. 3-4:

•
•

Fysiek onderwijs op school.
Bij corona: Laptop Snappet en weektaak mee
naar huis in overleg met ouders.
Geen online onderwijs.

•
Bovenbouw gr. 5-8:

•
•
•

Fysiek onderwijs op school.
Bij corona: Laptop Snappet en weektaak mee
naar huis in overleg met ouders.
Geen online onderwijs.

Vanuit de OR:
In de afgelopen schooljaren heeft de Ouderraad van De
Kring budget beschikbaar gesteld voor investeringen op
school die ten gunste zouden komen aan onze kinderen
en de leerkrachten. Zo werd er vorig jaar fors
geïnvesteerd in materiaal voor muziekonderwijs en
werden er dit jaar 2 kerstbomen aangeschaft zodat ook
de nieuwe klassen op de Sparrenlaan gezellige laatste
schooldagen van het jaar hadden. Een paar maand
geleden kwam er vanuit de leerkrachten een verzoek of
het mogelijk was om draagbare muziekboxen aan te
kunnen schaffen. Mobiel zodat ze flexibel inzetbaar zijn
en dus overal van pas kunnen komen; de gym, tijdens
een uitstapje, op het plein, noem maar op. De OR wilde
hieraan graag meewerken en afgelopen week werden 2

JBL bluetooth boxen aan Edo overhandigt, voor beide locaties één. De OR hoopt dat onze
kinderen en de leerkrachten hier veel plezier mee zullen hebben.
Groet, Mark.
Bijbelverhalen in week 41.
Thema is deze week: ‘Hulp is onderweg.’
We vertellen verhalen van het volk Israël dat door de woestijn trekt naar het door God
beloofde land. Onderweg zijn er nogal wat tegenslagen: het water is op en er is niets te
eten. Ook Mozes, de man die het volk voorgaat en leidt, heeft af en toe steun nodig. Maar
gelukkig: ‘hulp is onderweg.’
We vertellen:
•
•
•

Exodus 16: 11-24: Brood uit de hemel.
Exodus 17: 1-7: Water uit de rots
Exodus 18: Het bezoek van Jetro.

