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Agenda 2019-2020
22-01

Start voorleesdagen

29-01

Margedag. Leerlingen vrij.

30-01

27-02

Onderwijsstaking! School
dicht
Onderwijsstaking! School
dicht.
Excursie 7-8 Vlechtmuseum

10-03

Excursie 6 molen Makkinga

14-04

Excursie 3-4 Oudheidskamer
Wolvega
Excursie 1-2 Hoolten Klinte
Appelscha

31-01

14-05

Nieuwjaar
En dan is het zo maar weer 2020. We zijn het
jaar goed begonnen en via de Parro app heeft
u kunnen mee beleven hoe het nieuwe jaar in
diverse groepen is gestart. Meteen ook weer
hard aan het werk en storten de kinderen zich
deze dagen op de CITO toetsen. Voor de
leerkrachten misschien wel het spannends: is
wat ik ze geleerd heb ook blijven hangen. We
zullen het gauw weten, want na het verwerken
van de toetsen zijn de ouder-kind gesprekken.
U krijgt daarvoor binnenkort een uitnodiging.

Onderwijsstaking 30 en 31 januari
Zoals al aangekondigd in de laatste
nieuwsbrief voor de kerstvakantie zijn op
donderdag 30 en vrijdag 31 januari de
landelijke onderwijsstakingen. Net als onze
collega scholen CBS De Akker en in ons
gebouw OBS Boekhorst en De Duisterhout,
sluiten wij daar bij aan. De school is dan
dicht. De kinderen zijn die week daardoor van
woensdag t/m vrijdag vrij, omdat voor die
woensdag al een margedag stond gepland.
Hoe het team die stakingsdagen in gaan vullen
is nog in bespreking. Er zijn landelijke
manifestaties en natuurlijk wordt er nagedacht
over het onderwijs van de toekomst. Als er te
weinig leerkrachten zijn, worden de groepen
groter en moeten we het onderwijs anders
organiseren. Individuele aandacht en Passend
Onderwijs worden een steeds grotere
uitdaging. Tot nu toe heeft het team van In de
Kring bij ziekte zelf de vervanging ingevuld.
Daarmee blijft het probleem echter
onzichtbaar. Hoewel we begrijpen dat het voor
ouders lastig is, moet een signaal worden af
gegeven dat dit niet langer zo kan. Anders zal
het in de toekomst steeds vaker voorkomen
dat groepen onverwacht vrij zijn door gebrek
aan personeel.
Voorleesdagen
Van woensdag 22 januari tot 1 februari zijn
het de Nationale Voorleesdagen! Dit jaar staat
het boek “Mopper-eend” centraal tijdens deze
week. Ook In de Kring doet hier aan mee en
heeft verschillende activiteiten gepland in deze
week. Op dinsdag 28 januari wordt er een
voorleesochtend georganiseerd voor de
kinderen van groep 1 en 2 van CBS In de
Kring, OBS Boekhorst en peuterspeelgroep
Nijntje. Van 08:30 – 08:45 uur zijn ouders
en kinderen welkom in de grote zaal. Hier
worden de kinderen voorgelezen door hun

ouders. Als je als ouder niet aanwezig kunt zijn,
kan uw zoon of dochter aansluiten bij een andere
voorleesouder. Graag horen wij of u aanwezig
bent bij de voorleesochtend. Geef je snel op bij
Juf Tanja en Juf Jessica! Meenemen: kussen +
een prentenboek.

Blazersklas
Elk jaar, leren de kinderen van groep 5 van de
basisscholen en een VSO groep van de Meester
Duisterhoutschool een instrument te bespelen.
Ellis Nijdam (trompet/trombone) en Jelle Visser
(klarinet/saxofoon), muziekdocenten van Kunst
& COO, komen vanaf vrijdagmiddag 17 januari
les geven onder schooltijd, dat heet een
blazersklas. Na schooltijd kan er extra geoefend
worden in de muziekclub en ook is er de
mogelijkheid om thuis op een instrument te
oefenen. We hopen natuurlijk dat heel veel
kinderen dit gaan doen. Want samen muziek
maken is leuk! Na 20 weken sluiten we het
project af met een optreden tijdens de musical
“De Vuilnisboot’.
‘tjong®talent
Afgelopen dinsdag zijn we gestart met blok 3 van
‘tjong®talent : ‘De wereld om ons heen’.
De talentgroepen ‘muziek’ en ‘drama’ uit blok 4
worden gecombineerd gegeven door een
gastdocent van Keunstwurk: Marleen de Boer.
Hier is voor gekozen, omdat in mei de uitvoering
is van De Vuilnisboot en hiervoor moeten een
soort musical liedjes ingestudeerd worden. Dus
spelen en zingen tegelijk. Afgelopen woensdag
hebben de leerkrachten zich gebogen over het
script en worden de rollen verder verdeeld. De
Vuilnisboot gaat over ons klimaat en dat we daar
zuinig op moeten zijn.
Methode wereldoriëntatie: Blink
Dit schooljaar is op In de Kring de methode
BLINK ingevoerd. Dit is een geïntegreerde
methode voor wereldoriëntatie. De zaakvakken
zoals aardrijkskunde, geschiedenis en biologie
worden niet meer apart gegeven, maar worden
in gezamenlijkheid aangeboden. Ook techniek
kan hier deel van uit maken. De methode gaat
uit van het zelf ontdekkend leren, waarbij
informatie verwerking, presenteren en
samenwerken vaardigheden zijn die ontwikkeld
worden.
Vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff

