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Nieuwsbrief  Nr. 8. 

Schooljaar 2020-2021. 

 

Vrijdag 04.12.2020. 

Advent. 

 

Advent is kijken naar wat komt, 

hoewel er weinig zicht is. 

Je steekt een kaars aan in de nacht 

omdat je iets van God verwacht: 

een wereld waar het licht is. 

 

Advent is kijken naar wat komt, 

zoals toen, lang geleden. 

Er werd een kind van God verwacht, 

een kind van licht, een kind vol kracht, 

een kind dat zorgt voor vrede. 

 

Advent is kijken naar wat komt. 

Advent is durven hopen. 

Het kerstkind is een nieuw begin. 

We slaan een weg van vrede in. 

Die moet je verder lopen. 

 

Advent is kijken naar wat komt. 

Advent is durven dromen. 

Is licht zien in de duisternis, 

geloven dat God met ons is 

en dat zijn rijk zal komen. 

 

 

Afgelopen zondag was het eerste Advent. 'Advent’ is afgeleid van het Latijnse woord 

adventus, dat ‘komst’ betekent. Met Advent leven wij namelijk toe naar het kerstfeest: het 

feest van Jezus' komst naar deze wereld als klein kind in een kribbe. De eerste 

adventskaars wordt deze week ook op school aangestoken. Dat symboliseert dat we steeds 

iets dichter naderen tot Kerst, het feest van het Licht. 

 

1. Algemene mededelingen. 
 
Afwezigheid Astrid. 

In de vorige nieuwsbrief meldden wij u al dat Astrid (administratie) door een lelijke val 

voorlopig niet kon werken. Inmiddels hebben we een tijdelijke oplossing gevonden. Een 

oud-administratief medewerkster uit Doorn heeft haar diensten aangeboden en is op 

afstand een ochtend beschikbaar. Daarmee worden de belangrijkste financiële en 

personele zaken uitgevoerd maar er blijft ook het één en ander liggen. Edo springt in daar 
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waar dat kan. Het rijke takenpakket van een schoolleider zorgt er ook voor dat er keuzes 

moeten worden gemaakt. In elk geval zorgen we ervoor dat de telefoon in één van de 

stamgroepen is zodat we u zoveel mogelijk te woord kunnen staan onder schooltijd. 

Van Schoudercom naar de app. 

Zoals u weet gaat de Kring werken met een nieuwe schoolapp, maar nog niet alle ouders 

hebben zich hiervoor aangemeld. Vanaf 14 december gaat de app Schoudercom volledig 

overnemen, zodat ouders via (push)berichten in de app nieuws krijgen van school en uit 

de groepen. 

 

Wat kunt u met de app? 

• Leerkrachten benaderen (via de mail) 

• Nieuwsbrieven lezen 

• Blog bekijken 

• Formulieren invullen (o.a. ziekmelding of verlof aanvraag) 

• Jaarkalender bekijken (studie- en vakantiedagen) 

• Persoonlijke inbox lezen 

• Intekenen voor oudergesprekken 

• Contactgegevens school opzoeken 

• Foto's bekijken 

• Extra's (zoals het vakantierooster, ouderportaal van Parnassys, en informatie over 

de MR en OR) 

• Website bekijken 

Download de app: 

Naam: Basisschool App (Concapps B.V.) 

 

iOS:  

https://apps.apple.com/nl/app/basisschool- 

app/id1279252614?uo=4 

 

Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id 

=com.concapps.basisschoolinapp 

In de app zoek je De Kring, na aanmelding verandert het app-logo in het Kringlogo.  

Veel dagelijkse, praktische berichten werden in de afgelopen jaren via Schoudercom 

verzonden. Behalve de app kunt u ook gebruik maken van de mailadressen van teamleden 

van de Kring. Het mailadres begint altijd met de eerste letter van de voornaam gevolgd 

door – zonder spatie - de achternaam. Bijvoorbeeld voor Viola: 

vhogenboom@dekringdriebergen.nl  

Viola is als interim ICTer bereikbaar voor uw vragen. U mag haar mailen als u vragen hebt 

over de app, als er iets niet werkt, enz. enz. Verzoek om dit niet meer in Schoudercom te 

doen maar via haar mailadres van de Kring (zie dus hierboven). Alle vragen komen dan op 

één plaats binnen. 

Deze nieuwsbrief ontvangt u één keer via Schoudercom en tegelijkertijd voor het eerst in 

de app. De nieuwsbrieven worden door Viola ook op de site van de Kring geplaatst. 
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Kerstvieringen. 

Op donderdag 17 december vieren wij van 18.30u -19.30u met de kinderen het Kerstfeest, 

in de eigen klas. De kinderen mogen in hun nette kleding naar school komen. We vragen 

jullie als ouders om in de tussenliggende tijd naar huis te gaan en de kinderen later weer 

op te halen. Helaas is er dit jaar geen hapje en drankje voor jullie op het schoolplein. 

De geplande viering in  de kerk kan door de huidige situatie niet doorgaan, maar wij hebben 

gezocht naar manieren om toch met elkaar een verbinding te kunnen voelen tussen 

verschillende stamgroepen en locaties.  

 

Elke stamgroep is een eigen bijdrage aan het voorbereiden voor het Kerstfeest, wat tijdens 

de viering zelf in elke groep getoond zal worden op het digibord. Een gebed, een kunstwerk, 

een dans, een muziekstukje, een kerstwens. Daarnaast gaan we natuurlijk met elkaar 

luisteren naar het Bijbelse Kerstverhaal en zingen we kerstliedjes, onder begeleiding van 

het 'Kring Kerstkoor'! Ongeveer 40 kinderen zingen mee in dit speciale kerstkoor. 

Leuk als u deze liedjes ook thuis met uw kinderen kunt oefenen. 

 

-Kom allemaal samen (nieuwe versie) https://youtu.be/nnEHIEZpW6o / volledige versie 

staat op Spotify. 

-God zal met ons zijn https://youtu.be/s-8CDVFF-RI  

-Zo lang gewacht, nu is het zover https://youtu.be/exwyjFtv2sc  

-Stille nacht https://youtu.be/nLo9yJIOEhk  

-Vrolijk kerstfeest iedereen https://youtu.be/Efov2bkMLPs  

-Midden in de donkre nacht (adventslied) https://youtu.be/V1sRiueDicY  

We sluiten de viering af met een 'hapje en een drankje' en geven de kinderen een 

herinnering mee aan het Kerstfeest.  

 

We hopen op een feestelijke en bijzondere viering met elkaar! 

Personele zaken. 

1. Terugkeer van bevallingsverlof. 

Na de kerstvakantie zullen juf Maartje (stamgroep 6-7-8C Akkerweg) en juf Ineke Boersma 

(stamgroep 1-2 Sparrenlaan) terugkeren van bevallingsverlof. Maartje start direct na de 

kerstvakantie, Ineke komt terug in de tweede week.  De weekindeling ziet er als volgt uit: 

 Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: 

1-2: Ineke d. K Ineke d. K. Ineke d. K. Ineke B. Ineke B. 

6-7-8: Maartje Maartje Maartje Tessa Tessa 

 

2. Vervanging juf Gerda stamgroep 6-7-8B. 

Juf Gerda is benaderd door een school in De Meern om extra ondersteuning te geven in de 

leerlingzorg. Deze interim opdracht is tijdelijk en duurt naar verwachting enkele maanden. 
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Gerda werkt momenteel vier dagen waarvan één op woensdag in stamgroep 6-7-8B aan 

de Sparrenlaan. Dit is haar lesdag. Gerda heeft twee dagen nodig in De Meern en heeft 

taakvermindering voor de woensdag aangevraagd. Haar lesgevende woensdag wordt vanaf 

januari overgenomen door juf Tessa, een ‘oude’ bekende van deze groep. 

Studiedag december. 

 

In onze jaarplanning hebben we op vrijdag 11 december een studiedag staan. Die 

studiedag vervalt en wordt een week doorgeschoven. Vrijdag 18 december is er 

studiedag. Dat is de laatste vrijdag voor de kerstvakantie. Na alle vieringen en drukte 

van december is uw kind die dag vrij en begint de kerstvakantie. 

 

_______________________________________________________________ 
 

2. Mededelingen locatie Sparrenlaan. 
 

Over lekke banden gesproken… 

 
Dat Piet altijd zo’n pepernootje in z’n band 

heeft is alom bekend. Maar ja, hoe plak je 

eigenlijk een fietsband? Hoe wip je een band 

handig van de velg?  

Om dat te leren waren de midden- en 

bovenbouwgroepen deze week druk bezig in de 

hal van de school.  

De fiets van Piet werd ook meteen onder 

handen genomen en vrijdag werd die goed 

gebruikt bij de aankomst van Sinterklaas. 

 

Wijziging verkeerssituatie Loolaan. 

 

Via een oplettende ouder ontvingen wij de 

brief die u hiernaast ziet. Kern van de brief is 

dat de gemeente de Loolaan gaat aanpakken. 

Daarbij wordt niet alleen het straatwerk 

vervangen ook de huidige verkeerssituatie 

wijzigt. De Loolaan wordt in de plannen een 

voorrangsweg waar vermoedelijk 50km per 

uur gereden mag/zal gaan worden. 

Natuurlijk zijn er wisselende belangen en is 

de Loolaan een belangrijke, doorgaande weg. 

De zorg vanuit de school is dat wij geen beeld 

hebben hoe kinderen op een veilige manier 

kunnen oversteken. Welke 

snelheidsbeperkende maatregelen worden er 

aangebracht om dit te realiseren? Alhoewel 

wij geen brief hebben ontvangen zullen wij 

toch een reactie versturen om onze zorg over 

de verkeersveiligheid van kinderen te laten 

horen. 
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3. Mededelingen locatie Akkerweg. 
 

Sinterklaas. 
 

Op de Akkerweg zijn we begonnen aan Sinterklaas. 

Meester Edo is in de onder- en middenbouw gestart 

met de Sinterklaas act. De afgelopen week waren er 

weer twee van dit soort Sint momentje. De foto van 

dinsdag 1 december: Een goede voorbereiding is 

het halve werk. Daarom wordt alles goed gestreken 

voor vrijdag: de staf, de mantel, de cadeautjes, het 

paard. 

Donderdag 3 december: Edo komt opnieuw in de 

onder- en middenbouw omdat hij denkt dat het 

feest al begonnen is. Helaas, hij is echt nog een dag 

te vroeg. Alles mondt uit in een ontmoeting tussen Sinterklaas en een nepsinterklaas op 

vrijdag 4 december. Terwijl Edo, wel een beetje vreemd gekleed, helemaal de Sint is, wordt 

hij gebeld. Het is Sinterklaas zelf… Uw kind vertelt u vandaag vast hoe het allemaal is 

afgelopen. 

 

Een stevige gymles. 

 

Maandagmiddag 23 november bestond de gymles 

van de stamgroepen 3-4-5 en 6-7-8 aan de 

Akkerweg uit een flink aantal oefeningen rond het 

thema ‘Klimmen en klauteren.’ Een lege berging en 

een volle sportzaal was het resultaat. Ook 

balanceren kwam nog hier en daar aan bod. Het 

was 45 minuten lang een flinke uitdaging om alle 

uitgezette situaties goed af te ronden.  

 

Coronamaatregelen. 

 

Komende week verwachten we weer nieuws vanuit de overheid over aanvullende of 

gewijzigde maatregelen vanwege het coronavirus. Wanneer er belangrijke informatie is 

informeren we u daarover in een aparte mail. 

 

Kalender december. 

 

    
   07.12: Oefenen kerstkoortje om 15.15 uur op de Sparrenlaan. 
   14.12: Oefenen kerstkoortje om 15.15 uur op de Sparrenlaan. 
  18.12: Studiedag team: alle kinderen vrij. Is ook de start van de kerstvakantie. 

 
De laatste nieuwsbrief van dit jaar verschijnt op vrijdag 18 december 2020. 

       

 

Een sonnet in virustijd. 

 

De grote afstand die we tot elkaar bewaren 

moeten. Onze monden weggestopt achter lap. 

Verplichte routes op de gangen. En geen stap 
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verkeerd meer zetten in de klas: gevaren 

 

loeren overal: een korte kuch, een plotse nies 

zorgen voor klassikaal onrust en venijn. 

Hoe ga ik om met al dan niet dringend advies? 

Streng zijn? Of juist coulant? Hou ik het klein? 

 

Ik wil juist groots, meeslepend spreken, grove lijnen 

schetsen waar de wereldpolitiek zich langs voltrekt: 

klimaatproblematiek en machtsmisbruik. Ja, ik verlang 

 

naar discussies op het Binnenhof, naar het verfijnen 

van het inzicht van de leerlingen. Naar het praktijk-effect. 

Maar dat verrekte virus houdt me in bedwang. 

 

 

 


