Nieuwsbrief Nr. 1.
Schooljaar 2020-2021.
Vrijdag 28.08.2020.
Van het zachte Frankrijk naar het noordelijke Nederland.
Beste ouders,
Het was wel even schakelen toen we besloten het lieve,
zachte Frankrijk dit jaar te verruilen voor het lege,
noordelijke Nederland. Wie, zoals wij niet zo snel in
Groningen komt, doet wel een aantal geweldige
ontdekkingen. Je mag het gerust ‘de andere wereld’
noemen. Fietsend is het een land van onwaarschijnlijke
rust en weidsheid. Lucht, land, leegte en een oorverdovende stilte. Het klinkt bijna als een
spirituele ervaring en misschien was het dat ook wel een beetje. Terugkeren in jezelf na
een jaartje hard werken. De leegte van Groningen zuigt je als het ware op, het laat je je
eigen kleinheid ervaren. Dat gevoel komt en gaat, het dringt zich aan je op. Groningen
grijpt je! Een landschap voor liefhebbers.
De Noordkaap is het noordelijkste puntje van het Nederlandse vasteland. Tien kilometer
boven Uithuizermeeden lijkt de wereld op te houden. Vanaf de dijk heb je vrij zicht op het
snijpunt tussen hemel en aarde, het weidse wad en de eindeloze luchten erboven.
Misschien staat juist daarom op dit punt wel een kunstwerk in de leegte. Het kunstwerk
heet ‘De Hemelpoort’ en slechts een smal pad (!) voert er heen.
’s Nachts welft zich boven het land een adembenemende sterrenhemel met heel duidelijk
zichtbaar de Melkweg. Waar vind je in ons land nog zoveel natuurlijke duisternis? En juist
zo donker dat je alles ziet! Ik denk dat astronauten
zich zo voelen wanneer ze vanuit de ruimte in een
baan om de aarde draaien en onze planeet bekijken.
Ook zij ervaren de stilte, de rust en de eenzaamheid.
Ruimtevaarttoerisme bestaat al. Je moet er wel voor
naar Groningen. Lopend, fietsend of gewoon op je
rug, ogen open in het gras rond middernacht.
Maandag a.s. start het nieuwe schooljaar 2020-2021.
Ik hoop dat u, samen met uw kind(eren), bent
uitgerust en nieuwe energie hebt opgedaan. Hoe het schooljaar zal gaan verlopen weten
we niet. De routekaarten voor dit seizoen zijn klaar en bepalen de koers. Welke
onverwachte gebeurtenissen zich nog gaan voordoen kunnen we niet voorspellen. We gaan
van start in het vertrouwen dat we er niet alleen voor staan. Samen met elkaar, kinderen,
ouders en teamleden, gaan we ervoor.
Ik wens u een mooi (school)jaar toe, Edo.
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KiVa, een nieuwe methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling.
Voor u ligt het eerste KiVa-nieuws! Vanaf dit schooljaar werken we
op de Kring met het KiVa-programma. Wij hebben hiervoor gekozen
omdat we er voor willen zorgen dat de school een fijne school is
voor ieder kind. Met KiVa werken wij aan een veilig sociaal klimaat
op school. Hoe wij dat doen? Daarover informeren we u graag
middels deze nieuwsbrief.
KiVa is een programma voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van
kinderen op de basisschool. KiVa richt zich op positieve groepsvorming en het verbeteren
van de sociale veiligheid. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel. Het motto
van KiVa luidt dan ook: ‘ Samen maken we er een fijne school van!’
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.
Zowel in de onder- als in de bovenbouw werken we met KiVa vanuit tien thema’s. In elke
nieuwsbrief staat het thema centraal, waaraan jullie kinderen de komende tijd gaan
werken. We vertellen jullie elke maand wat we gaan doen, wat de kinderen gaan leren en
welke oefeningen je thuis kunt doen. De thema’s 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 fijne groep
8. We helpen elkaar.
9. Wat kan ik doen?
10. KiVa - we doen het samen!
Het schooljaar gaat van start! Zoals altijd is het even wennen in de nieuwe stamgroep met
een nieuwe stamgroepleider. 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.
Met vriendelijke groet, Het KiVa-team; Gerda, Petra en Esther.

Geboortebericht.
Op 7 augustus werd Maud geboren. Zij is het dochtertje van Maartje en haar man Bob.
Maud werd om half vier ’s middags geboren, weegt 3554 gram en is 50 cm lang. Moeder
en dochter maken het goed, vader trouwens ook. We feliciteren Maartje en Bob met het
nieuwe leven dat ze hebben mogen ontvangen. Op het geboortekaartje staat:
Liefde, zo mooi en zo fijn.
Nog meer liefde te delen,
Nu we met z’n drietjes zijn!
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Coronamaatregelen.
Op 25 augustus vergaderde het Regieteam Corona van De Oorsprong over de opening van
de scholen na de zomer en de actuele situatie rondom het virus. Nog steeds vormt het
protocol van 25 juni de rode draad voor ons handelen. Dat betekent:












Veiligheid en gezondheid van leerlingen en leerkrachten van de Kring hebben de
hoogste prioriteit.
Ouders hebben nog steeds geen toegang tot het schoolgebouw. De grijze streep op
het plein aan de Sparrenlaan functioneert als begrenzing tot waar ouders met hun
kind mogen komen. Achter de streep is er in principe alleen toegang voor kinderen
en leerkrachten.
We hanteren dezelfde hygiëneregels (handen wassen, desinfectiegel enz.)zoals
voor de zomervakantie.
Grootschalige activiteiten binnen het gebouw en daarbuiten worden niet
georganiseerd.
Ventilatiesystemen in de gebouwen zijn gecontroleerd en voldoen aan de eisen.
Vanaf vrijdagmiddag draait de ventilatie 24 uur per dag in de hoogste stand.
Vanwege het ventilatieadvies is het handig uw kind iets warms mee te geven om
aan te trekken. De temperatuur in de school is vaak lager dan buiten, de ramen
gaan open en de ventilatie draait op de hoogste stand.
We zoeken nog steeds naar een goede balans tussen afstand houden en het fysieke
contact tussen leerkrachten en leerlingen. Zo zullen we kinderen troosten met
woorden en een kleine aanraking met de hand maar zullen we kinderen minder snel
op schoot nemen.
Alle RIVM maatregelen worden vertaald naar de schoolsituatie en uitgevoerd. Dat
gebeurt in overleg met de andere scholen van De Oorsprong of binnen het lokale
overleg van basisscholen in Driebergen.

Er zijn geen teamleden van de Kring in gebieden geweest die sinds deze week code oranje
hebben gekregen.
Bij de start van het schooljaar ontvangt u ook weer een bestuursbrief van onze bestuurder
Ariënne Esser. Deze brief gaat hoofdzakelijk over de maatregelen waarover we hierboven
al schreven.
Start 1e schooldag (Sparrenlaan).
Onderbouw stamgroepen 1-2.
Bij de start van het schooljaar zijn er nieuwe kleuters die voor het eerst naar school gaan.
Ook later in het jaar zullen die instromen als ze vier jaar oud zijn. Voor die kinderen
(starters dus) maken we een uitzondering. Ouders van nieuwe kleuters mogen meelopen
met hun kind naar de zandbak waar de stamgroepleider alle kleuters opvangt. Aansluitend
mogen ze hun kind begeleiden naar binnen.
De kinderen die van groep 2 naar groep 3 gaan worden door de leerkracht buiten verzameld
en aansluitend als gehele groep naar de nieuwe stamgroep gebracht. Zo hopen we de
overgang van groep 2 naar 3 voor deze kinderen wat makkelijker te maken.
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Middenbouw stamgroepen 3-4 en 4-5.
Ook in deze stamgroepen stromen nieuwe kinderen in. Daarom staan de stamgroepleiders
van deze groepen maandagmorgen buiten om alle kinderen van hun groep op te vangen.
Wanneer de groep compleet is lopen ze gezamenlijk naar binnen.
De bovenbouwleerlingen weten de weg en kunnen op eigen gelegenheid naar binnen.
Vervanging van afwezige leerkrachten.
De komende weken zullen gaan uitwijzen in hoeverre we afwezige leerkrachten kunnen
laten vervangen. Dat speelt natuurlijk nog eens extra in deze coronatijd. Ons
vervangingsbureau Ippon heeft een beperkte hoeveelheid vervangers beschikbaar. Zij
bemiddelen bij vervanging in onze regio. Daarnaast hebben we nog steeds last van het
grote tekort aan leerkrachten in het onderwijs.
We proberen de vervanging zo goed mogelijk te regelen binnen de mogelijkheden die we
hebben. Toch dient u er rekening mee te houden dat we noodgedwongen groepen naar
huis moeten sturen bij gebrek aan een leerkracht. Wanneer we daarmee te maken krijgen
informeren wij u zo snel mogelijk.
Studiedagen 2020-2021.
Ook komend schooljaar hebben we als team weer een serie studiedagen in de planning
staan. Op verzoek plaatsen we in deze nieuwsbrief nog een keer deze data. Dat geldt ook
voor het vakantierooster.









Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

25 september 2020
5 oktober 2020 (Stichtingsstudiedag)
16 oktober (vrijdag voor de herfstvakantie)
9 november 2020
11 december 2020
18 januari 2021
12 maart 2021
21 juni 2021

Vakantierooster 2020-2021.









Herfstvakantie: za 17 okt t/m zo 25 okt 2020
Kerstvakantie: za 19 dec 2020 t/m zo 03 januari 2021
Krokusvakantie: za 20 feb t/m zo 28 februari 2021
Pasen: vr 2 april t/m ma 5 april 2021
Meivakantie: za 24 april t/m zo 9 mei 2021
Hemelvaart: do 13 mei t/m zo 16 mei 2021
Pinksteren: ma 24 mei 2021
Zomervakantie: za 17 juli t/m zo 29 augustus 2021

Informatieavonden.
Jaarlijks nemen we in de planning bij de start van het seizoen de zgn. informatieavonden
op. Op die avonden informeren wij u over de inhoud het les- en ontwikkelprogramma voor
uw kind in het nieuwe schooljaar. Het zal u niet ververbazen dat we deze avonden, onder
de huidige omstandigheden niet zoals gebruikelijk kunnen uitvoeren. Teambreed zijn we
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op zoek naar alternatieven. Momenteel bespreken we de optie om een digitale
informatieavond te organiseren of de informatieavond te combineren met de geplande
oudergesprekken begin oktober. U leest er in de komende nieuwsbrieven meer over.
Gymmen.
Volgende week dinsdag gaan we weer gymmen. Voor de kinderen op de Sparrenlaan
betekent dit weer de wekelijkse routine richting Hoenderdaal. Voor nieuwe kinderen in
stamgroep 3 liggen er op school gele veiligheidshesjes klaar. Kinderen doen die om
wanneer ze gaan lopen naar de sportaccommodatie. Wilt u uw kind gymkleding meegeven
voor die ochtend?
Aan ouders van kinderen in de middenbouw en bovenbouw vragen wij uw kind(eren) het
gele veiligheidshesje mee te geven a.s. dinsdagmorgen. En uiteraard ook weer de
gymkleding. Kinderen uit stamgroep 6-7-8 gaan op de fiets.
Afwezigheid juf Jolinde (stamgroep 1-2 Sparrenlaan).
Jolinde is de komende twee weken afwezig. Wegens privéomstandigheden zal zij later
starten. Vanaf maandag 14 september verwachten we haar weer op de Kring.
App de Kring.
Vorig schooljaar meldden wij u, dat wij bezig waren met de app voor de Kring u ontving
daarover informatie hoe u de app kon installeren. Slechts een kleine groep ouders deed
dat en daarom plaatsen we hieronder de informatiebrief nog een keer.

Via deze brief informeren wij u over onze nieuwe schoolapp. Hiermee houden we
u op de hoogte van alle communicatie vanuit de school naar de ouders. Deze app
omvat onder andere een digitale jaarkalender, nieuws, contactinformatie en nog
veel meer. Wij nodigen u uit om snel een kijkje te nemen!
Wat moet u hiervoor doen?
Om toegang tot de app te krijgen downloadt u ‘de Basisschool App’ in de
AppStore (iOS) of de Google Play Store (Android). Nadat u deze gedownload
heeft, klikt u op ‘Ga verder’. Vervolgens zoekt u op de schoolnaam. Op deze
wijze installeert u onze school app op uw telefoon.
Daarna krijgt u de vraag om een login voor uzelf aan te maken. U klikt hiervoor
op ‘vraag een inlog aan’. Vervolgens vult u uw eigen gegevens in en vult u de
laatste 4 cijfers van het BSN nummer en de geboortedatum van uw kind in.
Hierdoor koppelt u uzelf aan uw kind. U kunt na deze stap meerdere kinderen
koppelen aan uw account.
Uw wachtwoord aanvraag ontvangt u op uw e-mailadres. Controleer uw spambox
wanneer u de mail niet kan vinden. Met deze gegevens kunt u vervolgens
inloggen. U heeft nu toegang tot alle buttons in de app (zonder inlog heeft u
beperkte toegang). Ook zijn er een aantal buttons gefilterd op klas gerelateerde
informatie. Zo ziet u alleen de klassenpagina’s en fotoalbums van de groepen
waar u een kind (of kinderen) in heeft zitten.

www.dekringdriebergen.nl | directie@dekringdriebergen.nl
Locatie Sparrenlaan 0343-514459 | Locatie Akkerweg 0343-514439

Waarom hebben we voor een app gekozen?
Wij willen graag dat u gemakkelijk en snel op de hoogte blijft van de informatie
van onze school. Met een app bent u in staat om zeer eenvoudig de info tot u te
nemen, op een moment dat het u schikt. Wij zullen deze app als eerste
communicatievorm gaan gebruiken. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat de app
altijd de meest recente en juiste informatie bevat.
Wij zijn van plan u pushberichten te sturen. Dit is een ideale manier om u snel te
kunnen bereiken met een korte boodschap. Wij willen u daarom verzoeken om
de rechten hiervoor aan te laten staan. Wij zullen uiteraard in acht nemen dat we
pushberichten niet onnodig vaak zullen gebruiken.
Het communiceren via deze app is ook volledig AVG-Proof! De informatie van uw
kind(eren) is goed beveiligd en foto’s zijn niet inzichtelijk voor ouders die geen
kind in dezelfde klas hebben zitten. Uiteraard bent u nog steeds vrij om bij ons
aan te geven of uw kind wel of niet op de foto mag!
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen dat
u net zo enthousiast bent met deze ontwikkeling als dat wij zijn.

Kalender augustus & september 2020.
31.08: 1e schooldag.
07.09: Vergadering Medezeggenschapsraad.
25.09: Studiedag; alle leerlingen die dag vrij.
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