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Herinnering:
● Lege batterijen kunnen ingeleverd worden
in de ton in de grote zaal.
Agenda 2019-2020
25-9

Start Kinderpostzegelactie

26-9

Verkeersflits

2-10

Start boeken week

14-10

Observaties in de klas

21-10

Start herfstvakantie

28-10

Project ‘Op Reis’

AVG
Vorige week hebben de kinderen de AVG brief
mee naar huis gekregen. U heeft daarover een
mail ontvangen. Voor de wet moeten wij van
alle ouders een getekend formulier innemen.
Op dit moment zijn nog niet alle formulieren
binnen. Mocht u de brief kwijt zijn, het is ook
als bijlage in de berichtgeving daarover
meegestuurd.
Verkeersproject/Verkeersflits
Op donderdag 26 september is er voor alle
groepen een verkeersproject. Het programma
is opgezet door de VVN: Veilig Verkeer
Nederland. Onze school is daar bij
aangesloten. Het duurt van 9.00 – 11.00 uur.
Er zijn lessen in het lokaal, maar ook lessen
buiten. U mag daar als ouder natuurlijk een
kijkje bij nemen.
Groep 7-8: Trafic Skills ; De Friese 11 meter
Groep 5-6: Remweg en Dode hoek
Groep 3-4: Verkeersspel & fietskeuring
Groep 1-2: Verkeersles in de klas en op het
plein
Kinderpostzegels
Op woensdag 25 september start de
Kinderpostzegelactie. Veel scholen in
Nederland doen hier aan mee. In de Kring en
De Boekhorst doen het afwisselend om het
jaar. Dit jaar is In de Kring aan de beurt.
Verslag bijeenkomst MR-OR-Team
Op maandag 9 september was de startvergadering van de MR en de OR. Destijds is
afgesproken dat we die dan samen doen met
het team om zo alvast e.e.a. af te kunnen
stemmen.
Voor de MR geldt dat de voorzittersrol is
overgenomen door Dinanda Krahwinkel. LiseLotte Martens is de nieuwe secretaresse. Voor
de OR heeft Mariëlle v.d. Belt toegezegd deel
uit te willen gaan maken van de OR. Mariëlle
heeft zich ook beschikbaar gesteld als
voorzitter. Welkom Mariëlle. Overigens kan de
OR nog steeds nieuwe leden gebruiken. Je
kunt je aanmelden bij één van de OR leden.
Op de vergadering zijn de volgende punten
besproken:
- De enquête
Van de 56 gezinnen hebben 42 de vragenlijst
ingevuld, waarvoor dank. Deze ouders geven
aan een schoolreis belangrijk te vinden, voor
de groepen 3 t/m 8 bij voorkeur met de bus.
Deze ouders geven aan daar €35 voor over te
hebben; Variërend van 10 tot 40 km, Is 75%
van deze ouders is bereid om zelf als
chauffeur op te treden; Sparen voor een
schoolreis op school vindt de OR-MR belastend

voor de leraren. Ouders kunnen ook thuis een
spaarpot neerzetten die niet opgemaakt kan
worden tot het reisje er is.
85% van de ouders geeft aan geen bezwaar te
hebben tegen een verhoging van de
ouderbijdrage. Er is besloten om vanaf 2020 de
bijdrage te verhogen naar €20. Dat is ook wat
(minimaal) door nabijgelegen scholen wordt
gevraagd. 65 % van de 42 ouders stelt het
maken van individuele foto’s op prijs. 30% van
de ouders koopt deze foto’s niet. De meeste
ouders zijn tevreden over de fotograaf.
- schoolfondsbegroting
De begroting is besproken en de conclusie is dat
ook met een verhoging van de ouderbijdrage er
geen ruimte is voor andere uitgaven dan tot nu
toe. De verhoging compenseert slechts voor een
klein deel de vroegere inkomsten van het oud
papier.
- Denktank: wegens te weinig belangstelling is
besloten hier geen voortzetting aan te geven;
- Fancy Fair: de bedoeling is deze uit te stellen
naar vrijdag 15 mei. In de hal OB hangt een
formulier waar ouders zich kunnen melden als
vrijwilliger. Dat mogen ook opa’s, oma’s, oudere
broertjes zusjes of zo zijn. Mogelijk is het nu nog
wat vroeg om in te vullen. Mocht blijken dat
(eind februari) er niet voldoende hulp is, dan
moeten we er helaas van af zien.
- AVG: het is belangrijk dat iedereen deze invult.
- Jaarplannen: de jaarplannen van de OR en
MR worden gepubliceerd op de website, zodat
ouders weten wat er op een bepaalde
vergaderdatum wordt besproken.
- De Schoolgids (2019-2020), het 4 jaren
Schoolplan (2019-2023) en het 4 jaren
SchoolOndersteuningsPlan (2019-2023) zijn
goedgekeurd door de MR. Deze zijn bij de
downloads op de site terug te vinden.
- Het kunnen aanschaffen van The Gamer (een
digitale beweegmat voor op het plein) is een
gezamenlijk initiatief van De Boekhorst en In de
Kring. Er zijn verschillende aanvragen geweest
voor geldelijke bijdragen en het lijkt er op dat we
het redden! In april doen we nog een
sponsorloop voor de onderhoudskosten. Wordt
vervolgd. Als het lukt, zijn we de eersten in
Friesland.
Leesactiviteiten
We kunnen niet vaak genoeg benadrukken hoe
belangrijk het is om goed te kunnen lezen.
Daarbij vinden we, dat het plezier van lezen
voorop moet staan! CBS In de Kring mag zich
sinds vorig schooljaar dBOS school noemen.
Kortgezegd: we werken samen met de
bibliotheek. De leerlingen komen zowel in de
bibliotheek als de leesconsulente van de
bibliotheek bij ons in de groepen. Wist u dat u

tijdens deze activiteiten van harte welkom
bent? Om de aandacht voor het leesplezier te
vergroten, hebben de leescoördinatoren van
alle scholen van MFS Zuid de krachten
gebundeld en gekeken naar activiteiten die we
gezamenlijk kunnen uitvoeren. Zo gaan de
kinderen uit groep 4 volgende week
bijvoorbeeld voorlezen aan de peuters van
Nijntje. Ook voor de Kinderboekenweek, die
op 2 oktober begint, worden er gezamenlijke
activiteiten georganiseerd. Er zal tijdens deze
periode vooral aandacht zijn voor het plezier
van lezen en boekpromotie. Hierbij een
overzicht:
2
oktober
8
oktober
8.30 –
8.45
uur.

Vrijdag
18
oktober

Opening
Kinderboekenweek
verzorgd door dBos
consulente Anneke.
Voorleesinloopochtend
(gast) Ouders komen
mee naar school om
aan hun kind(eren)
voor te lezen. Geef je
snel op bij juf Tanja
en Juf Jessica!
Meenemen: kussen +
een prentenboek.
Kinderboekenruil
De leerlingen nemen
tenminste 1 boek mee
om te ruilen.

Alle
groepen
Peuters
Nijntje en
de groepen
1, 2 en 3.

Groepen 4
t/m 8.

In de periode van 2 t/m 13 oktober zullen er
‘bijzondere gasten’ komen voorlezen. Ook u
bent van harte uitgenodigd om te komen
voorlezen bij uw kind(eren) in de groep. Bij
voorkeur om 10 uur en 12 uur.
(Juf Jessica, leescoördinator)
Oproep:
Voor het schoolbrede project (dus groep 1 t/m
8) : 'Op reis', die op 28 oktober start, zijn wij
dringend op zoek naar vlaggen uit het
buitenland. Wie kan ons hieraan helpen?

Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff

