
 

 

Nieuwsbrief nr.3.   

Schooljaar 2021-2022. 

 

Vrijdag, 24 september 2021. 

‘Want zij zijn groot en ik is klein…’ 

‘What if I fall? – Oh, but my darling, what if you fly?’ 

 

Misschien kent u het nog wel, de 

tekenfilmpjes waarin Calimero – het kleine 

zwarte kuikentje (‘op z’n koppie staat een 

eierdop’) de hoofdrol speelt, en waarin het 

tegendeel van het zgn. Calimero-syndroom 

wordt getoond. Een klein kuikentje 

(kind/leerling) leert door onderzoek, door 

vallen en opstaan, vanuit onbevooroordeelde 

naiviteit, explorerend en authentiek. 

Dat er aan Calimero soms onredelijke eisen 

gesteld worden, zoals ‘Vlieg Calimero’ of 

‘Zwem’, terwijl hij dat nog niet kan en dus steeds op z’n eitje valt, maakt de serie 

exemplarisch en tegelijkertijd ook hilarisch. Hoe je leert en hoe dapper je daarvoor moet 

zijn, dat toont Calimero ons. Dat sommige leerkrachten, schoolleiders en bestuurders in 

het PO soms lijden onder het Calimero-gevoel is jammer. Hoeveel meer kunnen we samen 

bereiken door ons te spiegelen aan Calimero. Door steeds maar weer de uitdaging aan te 

gaan, te proberen, te durven leren en ons in nieuwe avonturen te storten, ook al zijn wij 

klein en kunnen we niet alles.  

Wie klein is moet slim zijn of worden. Want stel je voor dat je toch leert vliegen, op een 

dag, en je de wind onder je vleugels krijgt… 
 

Uit: Bildung, Gea Koops (CvB stichting Atrium). 

 

Startgesprekken. 

Bedoeling van het startgesprek. 

In de week van 4 t/m 8 oktober houden we de zgn. startgesprekken. Doel van die 

startgesprekken is om (opnieuw) met elkaar kennis te maken. De stamgroepleiders 

nodigen u en uw kind(ren) uit voor dit gesprek. U maakt kennis met de stamgroepleider 

en omgekeerd en uw kind vormt het middelpunt van het gesprek. In het gesprek wordt 

besproken hoe het de eerste vier weken is gegaan en of er specifieke, gezamenlijke 

afspraken moeten worden gemaakt voor de rest van het schooljaar. Uw kind is hierbij van 

harte uitgenodigd. Het gaat immers over haar of zijn ontwikkeling. De keuze uw kind mee 

te nemen naar het gesprek ligt bij u als ouders. U neemt daarover dus een besluit. 

Mocht uit het gesprek blijken dat het wenselijk is om een vervolgafspraak te maken, dan 

kunt u dat met de stamgroepleider(s) van uw kind afspreken.  
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Praktische organisatie. 

De startgesprekken zijn gedurende de hele week. Wij hadden gehoopt u, m.b.v. de nieuwe 

app, een uitnodiging te sturen en direct een indeling te kunnen maken voor de gesprekken. 

Het leek eenvoudig maar we hebben meer tijd nodig om het systeem goed te laten 

functioneren. Daarom gaan we de planning op papier uitvoeren. Op dinsdag 28 september 

en woensdag 29 september zetten we, zowel voor, als na schooltijd op het plein tafeltjes 

klaar met intekenformulieren. Op de intekenlijst vult u per stamgroep uw gewenste tijd in. 

U kunt dat direct voor meerdere kinderen tegelijk doen.  

Gesprekken vinden gewoon fysiek plaats op school. U hoeft geen mondkapje te dragen 

(tenzij u dat zelf prettiger vindt) en beide ouders zijn welkom. 

 

Afwezigheid juf Arianne. 

 

De geplande operatie van Arianne aan haar schouder is verschoven naar woensdag 6 

oktober. Naar verwachting zal Arianne minimaal vier tot zes weken nodig hebben om weer 

volledig te herstellen en haar werk te kunnen hervatten.  

Omdat het vinden van vervanging ingewikkeld is en er anders teveel verschillende 

gezichten voor de groep komen, hebben we besloten de werkdagen van Arianne intern te 

vervangen. Ouders van stamgroep 7-8C aan de Akkerweg worden hierover apart 

geïnformeerd. 

 

Nieuws vanuit de MR. 

In de vorige nieuwsbrief maakte u kennis met Sander 

Asma en Lex-Jan Bolijn. Beide vaders hadden zich 

opgegeven voor de MR. Fijn dat zij willen meedenken in 

het beleid van de school voor de komende jaren. Onze 

MR ouder Sanne Zwaan heeft aangegeven te willen 

stoppen als MR lid. Sanne zit niet alleen in de MR maar 

is ook nog eens lid van de Ouderraad. Die combinatie 

van betrokkenheid zie je maar weinig. We snappen haar 

keuze heel goed en zijn blij dat ze in de Ouderraad haar steentje wil blijven bijdragen. Voor 

de MR betekent dit dat er een tweede vacature in de oudergeleding ontstond. Hoe mooi is 

dat: twee kandidaten in de vorm van Sander en Lex-Jan, die nu beiden zitting kunnen 

nemen in de MR. We zijn blij met hun komst en heten ze welkom in ons midden. Sanne 

zwaaien we uit en bedanken haar voor haar inzet in de MR.  

 

Aanpassing coronamaatregelen. 

 

Stap voor stap worden de coronaregels versoepeld of afgeschaft. Dat heeft gevolgen voor 

de manier waarop we op school de regels proberen uit te voeren. Twee belangrijke 

wijzigingen delen we hier met u en geven aan hoe we ermee omgaan. 

 

Quarantaine en nauwe contacten. 

Wat zijn nauwe contacten? Het is duidelijk dat we, wanneer er één kind besmet is, dit kind 

naar huis toe sturen en niet meer ineens de hele stamgroep. De rest van de klas mag dus 

gewoon op school blijven. Volgt er een tweede besmetting in dezelfde groep dan nemen 

we contact op met de GGD voor advies maar geldt hetzelfde als bij het eerste besmette 

kind.  De prioriteit ligt momenteel bij het geven van onderwijs. Dat betekent dat de GGD 

met nauwe contacten alleen het gezin (privésfeer) bedoelt waaruit het kind komt en niet 

de kinderen, onderwijsassistent of stamgroepleiders uit de groep of de school.  



 

De 1,5 meter afstand. 

Deze maatregel geldt voor volwassenen onderling maar levert tegelijk ook vragen op. 

Officieel gaat de anderhalve meter eraf, maar het overheidsadvies blijft ook dat het 

verstandig is om afstand te houden indien dat mogelijk is. Komende week wordt er tussen 

de scholen overlegd hoe we daar de komende periode mee omgaan. Enige onderlinge 

afstemming is fijn. We blijven nog wel een beetje op afstand en daarom halen we ouders 

nog niet massaal de school de in. Wel zoeken we naar aangepaste mogelijkheden om u 

weer iets meer binnen de muren van het gebouw te krijgen.  

 

Van de gebedsgroep. 

 

Beste leerkrachten, ouders en kinderen van de Kring, 

  

Via deze weg willen we opnieuw bekendheid geven aan de gebedsgroep van onze 

Christelijke basisschool de Kring. Al heel wat jaren komt de gebedsgroep van onze school 

‘de Kring’ bij elkaar. Nu, na een onderbreking i.v.m. de corona maatregelen, willen we ons 

opnieuw even voorstellen omdat veel ouders geen weet hebben van de gebedsgroep. Op 

dit moment komen we ongeveer iedere maand bij elkaar. We bidden en danken en praten 

met God voor en over de school, voor de kinderen en voor de leerkrachten. De juffen en 

meesters vertellen over de gebedsgroep in de klas en schrijven met de kinderen 

gebedspunten op die we meenemen in onze gebeden.  

We ervaren het als een zegen dat we met zoveel mensen met elkaar kunnen bidden en 

danken voor de school. De volgende avond dat we bij elkaar zijn is 13 oktober bij Irene en 

Hylke Bos thuis. Iedereen mag aansluiten om mee te bidden of wees welkom om gewoon 

aanwezig te zijn. Als je, als ouder, een gebedspunt hebt voor ons kan dat doorgegeven 

worden aan één van de onderstaande deelnemende ouders. Wij behandelen alle punten 

vertrouwelijk. 

  

Groet en zegen, 

  

Rozemarijn Vrijland 

Dineke Snoep 

Joyce Wever 

Annelies van Dijk 

Irene Bos 

Joost en Wipkje Marchal 

 

Verzoek. 

 

De Kring heeft een nieuwe visie en missie geformuleerd en daaraan kernwaarden en een 

motto gekoppeld. Dat is vorig jaar tijdens een aantal studiemomenten met het hele team 

ontstaan. Alles staat mooi op papier maar het is nog nergens op een pakkende manier te 

zien. Meester Edo heeft daar wel wat gedachten over maar mist behoorlijk wat kennis over 

hoe je een pakkend ontwerp maakt en het visualiseert en realiseert in iets concreets. 

Mogelijk heeft u die vakkennis wel. Misschien bent u in dat geval bereid een keer advies 

te geven of te kijken naar de mogelijkheden. U kunt daarvoor contact opnemen met 

meester Edo: directie@dekringdriebergen.nl. Alvast hartelijk dank! 
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Korfbal. 

Algemene informatie. 

We zetten alle informatie voor het komende 

korfbaltoernooi nog even voor u op een rij. Op 

woensdagmiddag 13 oktober vindt bij korfbalvereniging 

Dalto weer het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi plaats.  

 

• Tijden: Het toernooi start op 13 oktober om 

13.30 uur, behalve voor groep 4, zij starten om 15.00 uur. Voor groep 1, 2 en 

3 eindigt het toernooi om 15.00 uur. Voor de overige groepen rond 17.00 uur. 

• Omdat ook wij rekening moeten houden met de 1,5m regel is het helaas nodig 

om het aantal volwassenen op het terrein te beperken. Daarom zijn 

toeschouwers voor de groepen 3-8 helaas niet toegestaan. Per school kunnen 

de volgende volwassenen tot het terrein worden toegelaten: 

 

1 of 2 coördinatoren/bemanning drinkstand etc. 

1 of 2 coaches/begeleiders per team groep 3-8. 

Ouders van kinderen uit groep 1 en 2. 

Als de regels voor 13 oktober versoepeld worden en we meer volwassenen 

kunnen toelaten zullen we dat natuurlijk laten weten. 

 

We ontdekten dat niet alle ouders de informatie over het korfbal toernooi hadden 

ontvangen. Hieronder leest u hoe u uw kind(eren) kunt inschrijven.  

 

Inschrijven voor het korfbaltoernooi. 

Aangezien we richting de toernooiorganisatie snel moeten laten weten wie van de 

kinderen dit wilt en welke ouders kunnen ondersteunen willen we vragen om uiterlijk 27 

september het volgende te laten weten: 

1. Voor- en achternaam kind, telefoonnummer ouder, groep en naam locatie 

(Akkerweg/Sparrenlaan) 

2. Naam en telefoonnummer van ouder die kan helpen een team begeleiden 

3. Naam en telefoonnummer van ouder die kan helpen bij het bemannen van de 

drinktent. 

We ontvangen jullie enthousiaste deelname graag zo snel als mogelijk via 

avdmispel@gmail.com. We zullen een week voor het toernooi aanvullende informatie 

sturen over de verdeling van teams en ouders. Mocht blijken dat we te weinig ouders of 

kinderen hebben dan kan het helaas niet doorgaan, dus geef je op. 

https://forms.gle/gJPCEnQxNgaKRMas9 

 

Mochten jullie vragen hebben dan kunnen jullie deze stellen via het bovenstaande 

mailadres of telefoonnummer: 06-42012312. 

Sportieve groet namens de ouderraad. 

Kinderboekenweek 2021. 

 

Ook dit jaar besteden wij weer aandacht aan de kinderboeken week. Lezen is behalve heel 

leuk ook een hele belangrijke vaardigheid om goed te leren. De 67ste editie van 

de Kinderboekenweek vindt plaats in oktober en heeft als thema: Worden wat je wil. Met 
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dit thema wil de organisatie benadrukken dat boeken kinderen alle ruimte geven om te 

fantaseren over wat zij het allerliefste willen worden, ongeacht welke beperkingen daar 

misschien aan zitten in het echte leven. 

 

 

Op woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek. Op school openen we deze activiteit 

gezamenlijk. Op woensdagmiddag 13 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af  met  de 

tweedehands kinderboekenmarkt. Dit doen we op beide locaties. Over de tijden en de 

organisatie informeren wij u in de volgende nieuwsbrief. 

 

Week Tegen Pesten. 

 

Met de aanschaf en invoering van onze nieuwe methode KiVa besteden 

we wekelijks aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast 

volgen we het welzijn van onze kinderen op school door jaarlijks de 

monitor sociale veiligheid af te nemen. Daar hoort ook het voorkomen 

en tegengaan van pestgedrag bij. Speciaal daarvoor is er de landelijke 

week tegen het pesten. Van 27 september t/m 1 oktober 2021 

organiseert Stichting School & Veiligheid weer de Week Tegen Pesten. 

Het motto dit jaar is: Buitensluiten? Uitgesloten! In de verschillende stamgroepen besteden 

we aandacht aan pesten en buitensluiten en praten we met onze kinderen over gewenst 

en ongewenst gedrag. Meer informatie vindt u op de website: 

https://www.weektegenpesten.com/ 

 

Viering 1. 

Binnen het jenaplanonderwijs vormen vieringen een vast onderdeel van het programma. 

Op 8 oktober is er de eerste viering van dit jaar. De kinderen van alle stamgroepen komen 

dan samen in de hal en laten aan de andere kinderen zien wat ze hebben gedaan gedurende 

de afgelopen weken tijdens de verschillende lessen en projecten. Dit gaat vaak in de vorm 

van een toneelstukje, teken- en/of schilderwerk, het vertellen van een verhaal enz. 

Kinderen die iets presenteren doen dat soms individueel of in een groepje. En het is weer 

spannend om aan de grote groep iets te laten zien. Veel kinderen kijken er ook altijd weer 

naar uit. Twee stamgroepleiders houden de regie door het programma te presenteren en 

de tijd te bewaken. 

Bij vieringen werden ook altijd ouders uitgenodigd te komen kijken en luisteren. Meestal 

waren er 25 tot 40 ouders aanwezig in de hal. Dit laatste doen we nu nog even niet. 

Mogelijk kan dat in de loop van het jaar wel bij komende vieringen.  

 

Bijbelverhalen. 

 

In de komende weken vertellen we verhalen uit Genesis, het eerste boek uit het Oude 

Testament. Het gaat over Jakob. Er is veel veranderd. Toen Jakob als vluchteling bij Laban 
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zijn oom kwam had hij niets. Nu is hij getrouwd, heeft hij kinderen en gaat het goed met 

hem. Toch verlangt Jakob naar zijn vader en zijn broer Esau.  

 

We vertellen in week 39: 

Genesis 30: 25-36: Jakob wil weg.  

Genesis 30: 37-43: Takken in het water. 

Genesis 31: 17-24: Jakob gaat weg. 

 

We vertellen in week 40: 

Genesis 31: 25-35: Waar zijn mijn beeldjes? 

Genesis 31: 43-54: Laten we een verbond sluiten. 

Genesis 32: 1-22: Hoe zal Esau mij ontmoeten? 

 

De aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob waren herders en leefden met hun kuddes een 

zwervend bestaan. God verbond zich met Abraham en deed hem een belofte. ‘Ik ga met 

je mee als een vriend en zal je beschermen. Ik maak jou en je nakomelingen tot een groot 

volk.’ Diezelfde belofte deed God eerder ook aan Noach. Symbool van dat verbond is de 

regenboog. Teken van verzoening tussen God en de mensen. Het onderstaande lied gaat 

daar ook over en wordt vaak gezongen bij de doop van een kind.  

 

Mijn zegen krijg je mee 

trek nu de wereld in. 

De aarde is weer droog 

er is een nieuw begin. 

Woon hier en overal 

de wereld is voor jou. 

En kijk de regenboog: 

Ik blijf je altijd trouw 

 

Mijn zegen krijg je mee 

trek nu de wereld in. 

Blijf altijd dicht bij Mij 

ik geef je leven zin. 

Woon hier en overal 

de wereld is van jou. 

En kijk de regenboog: 

Ik blijf je altijd trouw!  

 

 


