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Nieuw schooljaar
De eerste schoolweek zit er al weer bijna op
en alles voelt weer erg vertrouwd. Zelfs de
corona-maatregelen zitten al min of meer in
het systeem. Ook bij de kleuters gaat het erg
goed. Iedereen kan zijn of haar plekje
zelfstandig vinden en ook onze jongste
kleuters passen zich goed aan. Ouders geven
aan dat het zelfs beter is achter het hek te
blijven, omdat kinderen nu minder lang aan
hun ouder blijven plakken en het
afscheidsmoment daardoor korter wordt.
Natuurlijk missen we wel het contact met onze
ouders, maar gelukkig mogen we wel
individuele afspraken maken als we gebruik
maken van de Corona-triage. Mocht u als
ouders erg graag persoonlijk contact hebben
dan kunt u altijd een afspraak maken.

Welkom
We noemen onze jongste kleuters:
Ferre Stoker(9-6); Wytze-Oebele Postma (137); David de Boer (19-7); Roos Leenen (287); Luuk Dijkstra (26-8); Katre Kruis (1-9).
Na de herfstvakantie komt daar nog bij Carlijn
Hofman(28-10).
In groep 1-2 is op ma-wo en do morgen tot de
kerstvakantie ondersteuning van een
onderwijsassistent: juf Meta. Op dinsdag is juf
Elise in de groep. Zij is 2e jaars PABO student.
In de bovenbouw noemen we nog even juf
Gerdina. Zij komt tot de kerstvakantie op
maandag (of misschien dinsdag) voor

ondersteuning bovenbouw. We wensen ze een
fijne tijd op In de Kring.
Startgesprekken
Voor de vakantie hebben de leerkrachten de
overdracht gedaan. Er zijn gesprekken geweest
met de IB-er en de leerkrachten hebben hun
groep besproken met de nieuwe leerkracht.
Leerkrachten kennen dus de nieuwe groep m.b.t.
tot ontwikkeling en leerling kenmerken. Toch is
het fijn om ook een gesprek te hebben met de
ouders-kind-en leerkracht samen, het zgn.
startgesprek. Kinderen weten ook zelf (als het
goed is) waar hun ontwikkelpunten liggen. Het is
belangrijk om aan het begin van het schooljaar
helder te hebben wat je doel is. Waar wil je naar
toe werken. En ook: hoe neem je daar zelf
verantwoordelijkheid voor: inzet, motivatie, hulp
vragen, initiatief, samenwerken (coöperatief).
Eigenaarschap over je eigen ontwikkeling! De
leerkrachten geven uiteraard de voorkeur aan
een gesprek op school en we zijn aan het
uitzoeken hoe we dat (met inachtneming van de
corona maatregelen en het gevoel van veiligheid
voor de leerkracht en ouders) op een
verantwoorde wijze kunnen organiseren. De
leerkrachten zullen binnenkort de afspraken
daarvoor plannen. U hoort binnenkort hier meer
over.

Luizenpluis
Op de activiteiten-kalender staan de data
genoemd voor de luizenpluis. Helaas is het ook
na herhaalde oproepen niet gelukt om hier
ouders voor te vinden. Dat is jammer, want de
vorm waarin we het organiseerden was erg
doeltreffend. Nu moeten we rekenen op de
verantwoordelijkheid van u als ouder. Dat
betekent dat u met regelmaat zelf uw kind op
luizen controleert. In de week dat de
luizencontrole op de agenda staat, zal de
leerkracht daar in de klas aandacht aan
besteden. Niet om zelf te controleren, maar om
te benoemen hoe belangrijk de controle is en of
er daadwerkelijk thuis gecontroleerd wordt.
Mocht de leerkracht twijfelen dan is er een ouder
bereid om een steekproef uit te voeren. We zijn
allemaal verantwoordelijk om een uitbraak te
voorkomen. De controle moet thuis daarom ook
regelmatig gebeuren en niet alleen na de
vakanties. Mocht u hiervoor hulp nodig hebben
dan kunt u de GGD benaderen. (Bellen of
website) U kunt zich ook nog steeds bij de OR
aanmelden als vrijwilliger voor de luizenpluis.

Dat kan bij Ellen Tiemens tel. 521071 of via de
email: ellenwillemse79@hetnet.nl
Medezeggenschapsraad
Wij, de MR van CBS in de Kring, willen ons
graag aan u voorstellen. Aan basisschool CBS
in de Kring is een medezeggenschapsraad
(MR) verbonden, die de belangen behartigt
van de ouders, de kinderen en het personeel
binnen onze school. De MR is een
gelijkwaardige gesprekspartner van de directie
en kan meepraten, meedenken en
meebeslissen over het beleid van de school.
De MR heeft daarvoor regelmatig overleg met
de directie van de school.
Naast een MR per school moet ieder bestuur
met meer scholen (in ons geval Stichting de
Tjongerwerven) een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) instellen. Deze
GMR bespreekt zaken van algemeen belang
met het College van Bestuur van de stichting.
Taken en bevoegdheden
In de Wet medezeggenschap op scholen is
vastgelegd welke bevoegdheden de MR en de
GMR hebben en welke informatie zij behoren
te krijgen van de directie of het bestuur. De
MR heeft 3 rechten:
· Het instemmingsrecht (de directie moet
instemming krijgen van de MR)
· Het adviesrecht (de directie vraagt advies
van de MR)
· Het initiatiefrecht (de MR kan zelf met
voorstellen komen)
In het overleg met de directie wordt het
schoolbeleid en de bijbehorende
beleidsplannen besproken. Dit kan betrekking
hebben op verschillende gebieden, zoals de
besteding van de middelen die de school
ontvangt (Lumpsum), het schoolplan, de
kwaliteit van het onderwijs, de voor- en
naschoolse opvang, veiligheid op en rond
school, etc.
Communicatie
De MR informeert alle betrokkenen bij de
school schriftelijk over zijn werkzaamheden
door middel van het publiceren van de notulen
en een jaarverslag op de website van CBS in
de Kring.
Mochten er zaken zijn waarover u graag met 1
van ons wil spreken dan kan dat per mail op
het volgende mailadres:
mrindekring@tjongerwerven.nl

U mag ook 1 van ons altijd persoonlijk even
aanspreken op het schoolplein. Indien gewenst
mag u ook aanwezig zijn bij de vergaderingen,
de data hiervan staan op de activiteitenkalender.
Graag wel van tevoren aanmelden.
De MR bestaat uit 4 leden waarvan de helft uit
de personeelsgeleding en de andere helft uit de
oudergeleding afkomstig is. De vergaderingen
van de MR staan open voor toehoorders. Laat
even weten als u een bezoek brengt. Er is
spreekrecht, dit is van toepassing op de door de
MR-leden aangegeven punten.
De leden van de MR zijn: Dinanda Krahwinkel
(voorzitter), moeder van Guido (groep 7) Zoë
(groep 4) en David (groep 1).
Lise-Lotte Martens (secretaris), moeder van
Lucas (groep 6) en Oscar (groep 1)
Juf Tanja vd Berg- van Tent (groep 1 en 2)
Juf Jessica van der Wal (groep 3 en 4)
Op de website kunt u bij ‘downloads’, het
jaarverslag 2019-2020 van de MR vinden.
Overleg team, OR en MR
Ieder schooljaar start met een gezamenlijke
vergadering van de OR, MR en het team. We
nemen dan o.a. het schooljaar door en actuele
onderwerpen worden besproken. Op de agenda
staat o.a. het onderwijskundig jaarverslag (zie
website, downloads), het jaarplan, de Fancy Fair,
schoolreis/schoolkamp, financiën, formatie.
Mocht u punten hebben waarover u graag zou
willen dat de MR, OR daar samen met het team
over praten, dan kunt u dat bij de MR kenbaar
maken.
Inspectie
Om de 4 jaar komt de onderwijsinspectie bij de
scholen op bezoek. In maart stond daarvoor een
afspraak gepland, maar door de corona crisis kon
dit jammer genoeg niet doorgaan. Er is nu op
dinsdag 25 augustus een videogesprek tussen
inspectie, directeur en IB-er. Het
voorbereidingsformulier is gedeeld met de MR.
De inspectie heeft aangegeven hier geen verslag
van te maken.

Scholing/deskundigheidsbevordering
Het team zal ook komend schooljaar weer bezig
zijn met deskundigheidsbevordering. Zo zijn juf
Marloes en juf Lydia woensdag 16 september
afwezig i.v.m. cursusdag Kanjertraining. Zij

gaan dan voor licentie C . Juf Nina en juf Meta
vervangen dan in groep 3-4 en juf Anja O in
5-6. Op maandag 5 oktober krijgen de
leerkrachten bezoek in de groep van Fred
Kramer van Triqs Educatief. Leerkrachten
ontvangen dan feedback op het didactisch
handelen m.b.t. instructie en inzet
coöperatieve werkvormen.
Na de herfstvakantie gaat het team aan de
slag met ‘thematisch werken’ a.d.v. de
methode BLINK (Wereldoriëntatie). Zij worden
begeleid door Esther Mestebeld van DUNIA
Onderwijs Advies. Op maandag 14 september
krijgt juf Marloes (3-4) bezoek van Sylvia
Venema (onderwijsbegeleiding CEDIN). In
groep 3-4 werken we met de methode
SpeLees. Juf Marloes heeft daarover al veel
geleerd van juf Jessica en de auteur van deze
methode komt kijken of er nog ondersteuning
nodig is.

Ouderavond Kanjertraining
Op de activiteitenkalender staat het ook wel,
maar toch alvast aandacht voor de datum
maandag 11 januari 2021. Dan komt er
iemand van het Kanjertrainingsinstituut om te
vertellen over de methode die op school
gebruikt wordt voor de sociaal-emotionele
vorming: De Kanjertraining. Het is erg
belangrijk dat ouders weten welke handvatten
we daarvoor op school gebruiken. Uw kind
heeft het misschien wel eens over
‘petengedrag’ of zinnen zoals: ‘is het je
bedoeling dat’ en ‘ik vind dit niet leuk, ik wil
dat je stopt’. Noteert u deze datum in uw
agenda?!

Schoolfotograaf
Op maandag 31 augustus komt de
schoolfotograaf. O.l.v. de OR zullen de
groepsfoto’s, individuele foto’s en foto’s van
de schoolgaande broertjes/zusjes gemaakt
worden. I.v.m. de corona maatregelen is het

maken van een foto met ook niet schoolgaande
broertjes/zusjes niet in het schoolgebouw
mogelijk. De OR is met de schoolfotograaf nog in
overleg of zij dat buiten school ziet zitten. Dat
kost dan de fotograaf extra tijd en ouders zullen
langer moeten wachten. U hoort daarover later
meer.
Hieronder tips van de schoolfotograaf:

Hierbij een aantal kledingtips zodat jullie kind(eren) er straks
goed en echt herkenbaar op staan:
Denk vooraf samen met je kind na over de kleding en
eventuele accessoires.
Een effen shirt met spijkerbroek doet het goed! Lekkere
knalkleuren of een witte set zien we graag: fluor, opvallende
opdrukken, ruiten en strepen doen het niet zo goed.
Laat jullie kind gerust zijn of haar favoriete pet opzetten of
een hoody aantrekken. We maken meerdere foto’s per kind,
dus zowel met als zonder accessoire. Een extra jasje of shawl
is leuk!
Schoenen! We fotograferen niet altijd tot de voeten uit, maar
als het wel gebeurt ben je blij dat je kind een paar leuke
schoenen aan heeft.
Laat de jongens vooral met hun favoriete kapsel de deur
uitgaan. Spikes of een kleurtje in de haren? Wij houden wel
van gekkigheid!
Ouders opgelet; misschien hebben de meiden die ochtend
een beetje extra hulp met hun haar nodig. Zet de wekker
gerust iets eerder.
Kinderen die wat verlegen zijn, vinden het soms prettig om
een knuffeltje of iets anders vertrouwds mee te geven. De
leerkracht vindt het wel fijn als je dit afstemt.
Een aantal weken na de fotografie ontvangen de kinderen de
inlogkaarten van hun leerkracht. Vanaf dat moment gaat de
actieperiode in en kun je binnen een week de groepsfoto
kosteloos mee bestellen.
SUPER-TIP! Denk het samen uit. Laat hen vooral aantrekken
waar hij/zij zichzelf het stoerste/mooiste in vindt! Meer
informatie, onze fotoproducten en inspiratie vind je op onze
website www.sgoolfotografie.nl

Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff

