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Agenda 2021-2022
23-06

Margedag, leerlingen vrij

01-07

Afscheidsfeest

05-07

Afscheid groep 8

06-07

Musical

08-07

Laatste schooldag. 12.00 uur vrij.

Juf Albertha (nieuwe directeur, rechts)
en juf Rosieta (nieuwe Ib-er, links)
stellen zich voor.

Beste leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s),
Vanaf 1 augustus a.s. word ik aangesteld als
de nieuwe directeur van CBS In de Kring.
Vanaf dat moment draagt Anja Oosterhoff het
stokje aan mij over. Bij deze wil ik jullie vast
iets vertellen over mijzelf.
In het dagelijks leven woon ik samen met mijn
man in Harkema. Samen hebben we zeven
kinderen waarvan er nog 4 bij ons wonen. In
mijn vrije tijd zijn ben ik veel op stap met
man, twee dochters en hun paarden. Zij zijn
alle drie fanatieke ruiters. Zelf ben ik actief als
muzikant bij Bicycle Showband Crescendo te
Opende. Van deze club ben ik ook de
voorzitter. In de tijd die er dan nog over is
mag ik graag wandelen, lezen en erop uit gaan
met vriendinnen.
Vroeger heb ik de hotelschool gedaan en
daarna heb ik dan ook 15 jaar in een hotel
gewerkt. Op een gegeven moment ben ik de
schoolbanken weer ingegaan en heb ik me
laten omscholen tot leerkracht. Al met al ben
ik 7 jaar leerkracht geweest en daarna
doorgegroeid naar de functie van directeur.
Ik ben sinds 5 jaar in dienst bij CPO de
Tjongerwerven en directeur van SWS De
Nijewier in Tjalleberd. In Tjalleberd werk ik
nauw samen met mijn intern begeleider
Rosieta van der Meer. Zij wordt ook de nieuwe
IB-er van In de Kring. Samen vormen wij een
zgn. directie-IB tandem. In de praktijk zullen
Rosieta en ik beide twee dagen per week op In
de Kring zijn, waarvan één dag samen. Dus
drie dagen per week is iemand van ons
aanwezig. Daarnaast zijn we via de mail en
Parro altijd te bereiken en voor echt dringende
zaken kan er altijd gebeld worden. Hier en
daar zal het best even wennen worden voor
iedereen. Ik zal mijn tijd moeten verdelen en
hierdoor zullen sommige dingen iets anders
moeten worden georganiseerd als voorheen.

Maar ik heb er alle vertrouwen in dat dit
helemaal goed gaat komen. Ik heb er in ieder
geval zin in en wens jullie voor nu vast een fijne
zomervakantie toe en tot ziens in augustus!
Met vriendelijke groet,
Albertha Hoekstra
En juf Rosieta schrijft:
Wat fijn dat ik ná de zomervakantie samen met
mijn huidige directeur het team mag versterken,
in de rol als intern begeleider! Samen met
directeur Albertha werk ik momenteel 2 dagen in
Tjalleberd en de andere 2 dagen werk ik als
intern begeleider op een school voor voltijds
Hoogbegaafdheidsonderwijs. De laatste school ga
ik dit jaar verlaten en ga de nieuwe uitdaging
aan bij jullie op school.
Ik ben Rosieta van der Meer en woon met mijn
man, en jongste zoon aan de vaart in De Knipe.
De andere twee kinderen zijn al uitgevlogen en
ook alweer ouders van… dus ja ik ben ook beppe.
Mijn hobby’s zijn wandelen en saxofoon spelen.
Alt-saxofoon spelen ben ik pas een jaar of 6 mee
bezig en ik ervaar daarin ook precies wat leren
is én daarbij het grote belang van een goede
coach/dirigent om mij te kunnen ontwikkelen.
Het oefenen, samen spelen en alleen is vraagt
energie maar het is wél nodig om weer een
beetje beter te worden. Dit leerproces zie ik ook
terug in de school. Mijn passie is dan ook om
samen met de leerkrachten het onderwijs zo
optimaal op uw kind af te stemmen zodat uw
kind zich optimaal kan ontwikkelen en steeds een
beetje beter wordt en lekker in z’n vel zit.
Tot ná de zomervakantie!
Afscheidsreceptie 1 juli
Via de mail ontvangt u als ouders via juf Tanja
waarschijnlijk een bericht over het afscheid op 1
juli. De middag na schooltijd is nadrukkelijk
alleen voor volwassenen! Van half 4 tot kwart
over 4 zijn dat genodigden zoals oud collega’s en
medewerkers MFS Zuid. Vanwege hun speciale
taak zijn daar ook de MR en OR ouders voor
uitgenodigd. Vanaf kwart over 4 is er voor
andere ouders de mogelijkheid voor een groet.
Handen schudden zal nog niet gaan. Mocht ik u
niet zien, dan bedank ik nu alvast de ouders voor
hun vertrouwen in mij als directeur van CBS In
de Kring. Ik wens de school, de medewerkers,
ouders en kinderen, alle goeds toe.

Groepsverdeling 2021-2022
ONDERBOUW
Groep 1-2

Groep 3-4

Maandag

Juf Tanja

Juf Jessica

Dinsdag

Juf Syarda

Juf Jessica

Woensdag

Juf Tanja

Juf Jessica

Donderdag

Juf Tanja

Juf Christine

Vrijdag

Juf Tanja (mo)

Juf Christine

BOVENBOUW
Groep 56
Maandag

Woensdag

Juf
Marieke
Juf
Marieke
Juf Lydia

Donderdag

Juf Lydia

Vrijdag

Juf Lydia

Dinsdag

Groep 7

Groep 8

Juf
Frieda
Juf
Frieda
Juf
Frieda
Juf
Frieda
Juf
Frieda

Juf Anja

OA

FLEX

dat zijn leerkrachten die flexibel ingezet kunnen
worden. Meester Mans en juf Christine zijn (in
naam) de flexibele leerkrachten. Deze flexleerkrachten kunnen ook een dag voor een groep
ingezet worden, waardoor de vaste leerkracht
een dag flex-leerkracht wordt. Het kan ook zijn
dat de flex-leerkracht ingezet moet worden als
invaller bij ziekte, ook op andere scholen binnen
onze stichting. Op welke dagen de flexleerkrachten op In de kring zijn is nu nog niet
bekend. Meester Mans werkt ook 3 dagen in
Wolvega op De Wegwijzer.
Juf Nina en juf Mathilda blijven het team
natuurlijk ook versterken. Juf Nina als
onderwijsassistent en juf Mathilda als
administratief medewerker.

Juf Anja

Leerlingen per groep
Door de splitsing van groep 7-8 ziet de verdeling
van leerlingen over het komende schooljaar er zo
uit:
groep 1-2 Start met 22 leerlingen

Juf Anja

groep 3-4

16 leerlingen

Juf Anja

groep 5-6

15 leerlingen

Juf Anja

groep 7

16 leerlingen

groep 8

16 leerlingen

Divers

Maandag

Directie
/IB
juf
Albertha

Dinsdag
Woensdag

Donderdag
Vrijdag

Juf
Albertha
/ Juf
Rosita
juf Rosita

juf Nina
(mo)
Juf Nina
(mo)

meester
Mans *
Juf
Christine
*

juf Nina
(mo)
meester
Mans *

*NB: De inzet dagen flexuren is nog onder
voorbehoud en wordt besproken op de
margedag van 23 juni. Punten van aandacht:
- voorkeur ieder dag een ambulant teamlid;
- aansluitende werkdagen leerkrachten;
- inzet werkdrukverlichting (dus flex leerkracht
voor de groep).
- inzet extra ondersteuning leerlingen
FLEX Leerkrachten
Iedere school heeft extra formatie voor de
zgn. flex-leerkrachten. Het woord zegt het al:

Leerstofverlenging/doubleren
Soms is het nodig dat leerlingen de leerstof van
een bepaalde groep nog eens extra herhalen.
Dat noemen we leerstofverlenging. Vroeger bleef
een leerling dan ‘zitten’. Die terminologie is niet
meer passend bij het huidige onderwijs. Soms
betreft het namelijk alleen een bepaald gebied
waar herhaling voor nodig is, bijvoorbeeld
rekenen of taal. Ook is het belangrijk om te
kijken of de sociaal emotionele ontwikkeling een
rol speelt en of groei (door verlenging), in de lijn
der verwachting ligt. Leerkrachten, IB-er en
ouders bespreken samen welke verwachtingen er
zijn en nemen op grond daarvan een beslissing.
De organisatie in de groep moet daar op worden
aangepast, waarbij kinderen zoveel mogelijk op
hun eigen niveau instructie krijgen. Daarbij
wordt (vanaf groep 6) ook gekeken naar de
uitstroommogelijkheden VO. Uiteraard is er een
grens aan wat in een groep op grond van
groepsgrootte en zorgvraag uitgevoerd kan
worden.
Afscheid leerlingen
Op maandag 5 juli nemen we afscheid van de 5
leerlingen van groep 8 en ook van de ouders

Nicolai (Bjorn) en Seck (Fallou) omdat zij geen
andere kinderen (meer) bij ons op school
hebben. We nemen die avond ook afscheid
van Julian en zijn ouders. Julian (groep 7)
gaat na de zomervakantie naar het AOC Terra
in Wolvega en Daniek zijn zusje gaat naar de
Kampingerhof.
We wensen ze alle goeds toe en veel plezier
op de nieuwe school.

aankomend schooljaar ben ik juf van groep 7 op
In de Kring.
In het dagelijkse leven maak ik graag muziek.
Dit doe ik op de fiets bij Bicycle Showband
Crescendo. Verder vind ik het leuk om te
sporten.
Ik kijk er naar uit om er samen met jullie, ouders
en kinderen, er een spetterend, leerzaam en
fantastisch jaar van te maken.

Juf Marieke(l) en juf Frieda (r) stellen
zich voor

Spreek mij na de vakantie gerust aan om kennis
te maken. Ik ben van maandag tot en met
vrijdag aanwezig op school.
Meester Mans stelt zich voor

Juf Marieke stelt zich voor
Hallo! Na de zomervakantie start ik als
leerkracht in groep 5/6. Dat duurt nog heel
even, maar ik wil me alvast wel graag aan
iedereen voorstellen. Mijn naam is Marieke de
Reus en ik ben 48 jaar. Samen met mijn man
Kasper en 10-jarige dochter Judith woon ik in
Drachten. In mijn vrije tijd ga ik graag
hardlopen, ik maak zelf kleding en ik ben af en
toe spelbegeleider bij de hockeywedstrijden
van mijn dochter. Verder lees ik graag en als
alles weer een beetje terug bij normaal is, dan
wil ik graag ukelele leren spelen.
Juf ben ik sinds afgelopen december. Op latere
leeftijd ben ik tot de ontdekking gekomen dat
lesgeven toch wel heel erg leuk is. Momenteel
val ik in op een samenwerkingsschool, maar
omdat ik graag Christelijk onderwijs wil
bieden, ben ik erg blij dat ik komend jaar op
maandag en dinsdag op jullie prachtige school
les mag gaan geven.
Zoals gezegd duurt het nog even voordat ik ga
starten, dus voor nu wil ik iedereen succes
wensen met de laatste drukke weken tot de
zomervakantie! Geniet daarna van de vrije tijd
en van de tijd met elkaar!
Juf Frieda stelt zich voor
Via deze weg wil ik mij graag aan jullie
voorstellen. Mijn naam is Frieda Helmholt.
Ik ben 23 jaar en woon in Grootegast. Vanaf

Mijn naam is Mans Schaaphok. Ik ben nu al
een tijdje aan het werk op deze school, waarbij
ik mijn collega’s kan ondersteunen bij alle
werkzaamheden. Komend schooljaar ben ik twee
dagen weer vast op school. Ik werk nu 38 jaar in
het basisonderwijs en vooral in de omgeving van
Wolvega. Zelf woon ik in Sonnega, een klein
dorpje vlakbij Wolvega. Mijn hobby’s zijn
eigenlijk alle computerdingetjes, die er zijn, dat
kan ik mooi toepassen op school. Ook ben ik gek
op mijn katten en houd ervan geregeld even een
hengeltje uit te gooien. Mijn favoriete sport is
tennissen. Ik heb er zin in om ook volgende jaar
op een nieuwe locatie les te gaan geven!
Buitenschoolse activiteit: Apenkooi
Zie flyer in de bijlage.
Gratis online Bibliotheek-app
Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek
voor in de auto? Speciaal voor kinderen die nog
geen ervaring hebben met de bieb, heeft
Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie Boek ‘n Trip!
Met de online Bibliotheek-app beleeft je kind in
juli en augustus gratis de leukste e-books en
luisterboeken op een telefoon of tablet. Hoe
werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de selectie
zomerboeken per leeftijdscategorie en download
je ze in de online Bibliotheek-app. Geen gedoe:
je hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid

te worden en ook niet te zeulen met boeken.
Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de
spannendste avonturen en voorkom of verhelp
je ook meteen een leesachterstand. Leuk, en
handig! Lees en luister nu via de online
Bibliotheek-app.
Met vriendelijke groet,

Anja Oosterhoff

