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Vrijdag, 5 november 2021. 

 

Corona. 

 

Na de persconferentie van deze week werd duidelijk dat de overheid opnieuw maatregelen 

neemt om het oplopend aantal besmettingen weer terug te dringen. Als school willen we 

in de pas lopen met het overheidsbeleid en de adviezen van de GGD en het RIVM opvolgen. 

Dat betekent dat we voorlopig stoppen met de open entree van 08.20 tot 08.30 uur. We 

vragen u daarom om uw kind weer op het plein over te dragen aan de stamgroepleiders 

en niet meer mee te lopen het gebouw in. Op afspraak bent u welkom in het gebouw voor 

bijvoorbeeld een gesprek met de stamgroepleider. We vragen u daarbij ook weer om een 

mondkapje te dragen bij binnenkomst en vertrek. Op deze manier kunnen we goed omgaan 

met het advies om anderhalve meter afstand te houden. 

 

Feestavond gr. 5-6 Akkerweg en Sparrenlaan 
 

Op donderdag 25 november vindt de feestavond plaats van stamgroep 5-6C (Akkerweg) 

De avond start om 19.00 uur. Op de Sparrenlaan is de feestavond voor de groepen 5-6A 

en 5-6B op 24 november. Tijd: 18.30 – 19.30 uur.  

Vanwege de aangescherpte coronaregels is de avond alleen toegankelijk voor de kinderen 

van de stamgroepen. De voorstellingen worden gefilmd en die avond door de kinderen 

bekeken. Ouders ontvangen een linkje van de film van de desbetreffende stamgroep en 

kunnen de feestavond op deze manier dan ook bekijken. 

 

Sinterklaas. 

We zijn gestart met de voorbereidingen van Sinterklaas op school. Vanuit de Werkgroep 

Sinterklaas ontvangt u het onderstaande, korte bericht met daarin een paar data. 

Belangrijke data: 

-       Maandag 15 november wordt er lootjes getrokken in de groepen 5 t/m 8. 

-       Donderdag 25 november zetten alle kinderen hun ‘sloffen’. 

-       Vrijdag 3 december is de viering. Rond 8.35 uur zal Sint aankomen. 

We informeren u in de komende nieuwsbrieven verder over de details van het 

Sinterklaasfeest.  

 

Ouderbijdrage 

Binnenkort gaan de brieven eruit waarin wij de ouders vragen de betaling over te maken 

voor de jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage. Van deze bijdrage kunnen we bijzondere 

activiteiten financieren. In de brief die jullie ontvangen staat een uitgebreidere uitleg. U 

ontvangt deze brief in uw mailbox. 
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Samen op de Heuvelrug. 

Hallo leerlingen en ouders van de Kring, 

 

Ik wil mij graag voorstellen als de schoolconsulent van de Kring. Mijn naam is Denise 

Schoor. Een schoolconsulent is een jeugdconsulent werkzaam bij het Sociale Dorpsteams 

Utrechtse Heuvelrug, en is een contactpersoon van een school. Leerlingen, ouders, de 

intern begeleider en docenten kunnen aan mij vragen stellen die betrekking hebben op 

de zorg voor jeugd, en dit is kosteloos. Door een samenwerking tussen leerlingen, 

ouders, docenten, de intern begeleider en de schoolconsulent kunnen wij ervoor zorgen 

dat een leerling zich goed voelt zowel op school als thuis, en de leerling zich optimaal kan 

ontwikkelen. Ik kan met een leerling, ouders of/en een docent (met toestemming van 

ouders) een situatie bespreken, wat het gewenste resultaat is en hoe het resultaat kan 

worden behaald. Eventueel kan ik helpen bij een doorverwijzing naar een externe 

zorgaanbieder.  

Een aantal vragen die ouders aan een schoolconsulent stellen: 

-Mijn kind kan weerbaarder worden 

-Mijn kind is vaak boos. Hoe kan mijn kind beter met zijn emoties omgaan? Wat kan ik 

doen om mijn kind beter met zijn emoties om te laten gaan? 

-Mijn kind ontwikkelt zich niet passende bij zijn/haar leeftijd, of en wat heeft mijn kind 

nodig? Hoe kan ik de ontwikkeling van mijn kind verder stimuleren? 

-Mijn kind luistert vaak niet, hoe kan ik hiermee omgaan? 

-Mijn kind heeft geen aansluiting met leeftijdgenoten 

-Wij gaan scheiden/zijn gescheiden, wat heeft mijn kind nodig om goed met deze 

scheiding om te kunnen gaan? 

 

Ik ben te bereiken via de intern begeleider (Gerda Proctor), of u kunt een e-mail sturen 

naar denise.schoor@samenopdeheuvelrug.nl 

 

U kunt bij het Sociaal Dorpsteam terecht met al uw vragen op het gebied van zorg en 

welzijn, werk en inkomen en zorg voor jeugd. Consulenten van het Dorpsteam geven 

informatie en advies.  

Voor meer informatie kunt u kijken op: samenopdeheuvelrug.nl of bellen naar (0343) 

565 800. 
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10-11 Keuzecursus 
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17-11 Keuzecursus 

22-11 MR vergadering 

24-11 Feestavond stamgroep 5-6 A en B Sparrenlaan 

25-11 Feestavond stamgroep 5-6C Akkerweg 

26-11 Viering 2 


