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Uit de school 
 
 
Het schooljaar is weer begonnen en de eerste  
dagen hebben we inmiddels alweer achter de rug. 
We hebben met elkaar een fijne en prettige start 
van het schooljaar gemaakt is onze ervaring.  
In de klassen wordt er rustig opgebouwd wat   
betreft de leerstof en is er de nodige aandacht 
voor de groepsvorming.  
Afgelopen dinsdag- en dondermiddag hebben we 
de kijkmiddagen gehad. De opkomst was gewel-
dig, van pake’s en beppe’s, opa’s en oma’s tot  
ouders/verzorgers. Ontzettend fijn dat u bent  
gekomen en om u weer in de school te kunnen 
ontvangen! 
 
De nieuwsbrieven zullen weer maandelijks worden verspreid zoals u dat van ons 
bent gewend.  
 
Veel leesplezier gewenst en geniet van een prachtig zonnig weekend! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team 
Daniël Kleiterp 
 

Agenda 
 

• Maandag 5 september luizencontrole bovenbouw 
groep 5 t/m 8 

• Dinsdag 6 september luizencontrole onderbouw 
groep 1 t/m 4 

• 12 t/m 16 september startgesprekken met ouders/
verzorgers (facultatief)  

 
 



Even voorstellen…….. 

 
Hallo,  
 
ik ben Anna Werkman. Ik ben 24 jaar en woon samen met mijn vriend in Wapse. Samen hebben wij een 
aantal schapen die in het voorjaar lammetjes krijgen. Dit schooljaar geef ik vijf dagen les aan groep 7/8. 
Maandag, dinsdag en woensdag sta ik samen met Harma voor de groep. Ik heb veel zin om hier in Ooster-
wolde aan het werk te gaan, de kinderen en de ouders te leren kennen.  
 
Mochten er vragen zijn, kunt u mij mailen via a.werkman@tjongerwerven.nl 
 
Groetjes Anna  

Even voorstellen…….. 
 

Zoals jullie via Parro of misschien wel in de wandelgangen hebben gehoord, heb ik de taken van interim
-directeur Marian Macco overgenomen en ben ik per ingang van dit schooljaar de nieuwe directeur van 
CBS In De Kring.  
 
Mijn naam is Daniël Kleiterp en samen met mijn vriendin en dochter van 5 wonen wij in Heerenveen.  
In mijn vrije tijd mag ik graag sportief bezig zijn, voetballen is mijn grote passie en dit doe ik bij het 
plaatselijke herenelftal van Idskenhuizen. Daarnaast mag ik graag racefietsen en hardlopen.  
 
Na de opleiding CIOS en verschillende stages in de gevangenis en met randgroepjongeren ben ik aan de 
lerarenopleiding begonnen. Deze heb ik met veel plezier doorlopen en daarna heb ik enige tijd in Zuid-
west Friesland kortstondig invalwerk gedaan. De afgelopen 10 jaar ben ik werkzaam geweest voor 
RENN4, binnen zowel het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) als het speciaal onderwijs (SO). In de 
afgelopen jaren heb ik toegewerkt naar een functie als directeur.   
 
Dit schooljaar zal ik dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig zijn op CBS In De Kring en zo nu en dan zal 
ik ook op woensdag aanwezig zijn. Ik kijk met enorm veel plezier uit naar het komende (inmiddels be-
gonnen) schooljaar en de samenwerking met het team, ouders/verzorgers, leerlingen en alle andere 
betrokkenen. Natuurlijk hoop ik u allemaal te ontmoeten in en/of rondom de school. 
 
Voor vragen en/of opmerking ben ik bereikbaar op mijn werkdagen op: 
Telefoonnummer: 0516 512 452   
E-mail: d.kleiterp@tjongerwerven.nl 
 
Uiteraard bent u ook van harte welkom om mij persoonlijk op te zoeken! 

mailto:a.werkman@tjongerwerven.nl
mailto:d.kleiterp@tjongerwerven.nl


Afmelding 

Bij ziekte of afwezigheid van uw kind willen wij u vragen om dit telefonisch 
door te geven via het algemene nummer van de school 0516 512 452.  
Gelieve geen afmeldingen via de e-mail of Parro-app. 
 

 

Vakantierooster 

Hieronder nogmaals het vakantierooster voor komend schooljaar, inclusief margedagen waarop de 
leerlingen vrij zijn. Het team heeft op deze dagen vaak wel een studiedag/werkdag.  

Er kan komend jaar nog een margedag gepland worden, hiervan is de datum nog niet bekend omdat 
we deze graag willen laten aansluiten bij een stichtingsbreed scholingstraject. Als deze datum bekend 
is, krijgt u daarover zo spoedig mogelijk bericht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 t/m 21 oktober Herfstvakantie  

24 oktober Margedag  Leerlingen vrij 

26 dec t/m 6 jan Kerstvakantie  

31 januari Margedag Leerlingen vrij 

27 feb t/m 3 mrt Voorjaarsvakantie  

7 t/m 10 april Pasen  

24 apr t/m 5 mei Meivakantie  

18 + 19 mei Hemelvaart  

29 mei 2e Pinksterdag  

30 mei Margedag Leerlingen vrij 

28 juni Margedag Leerlingen vrij 

21 juli t/m 3 sept. Zomervakantie  

Welkom op school 

Bij de start van het schooljaar hebben we ook weer enkele nieuwe leerlingen mogen 
verwelkomen op onze school. 

• Mila Bijzitter— Groep 1 
• Ilse Wagenaar— Groep 1 
 

Fijn dat jullie bij ons op school zijn gekomen, we wensen jullie heel veel plezier op CBS 
In de Kring! 



Flessenactie OR 

Net als het voorgaande schooljaar, zal ook dit schooljaar de flessenactie zijn 
doorgang vinden. Lege statiegeldflessen kunnen op school worden ingele-
verd in de daarvoor bestemde container. Te vinden in de centrale hal bij het 
lokaal van groep 1 en 2. De opbrengsten van de flessenactie gaat naar de 
ouderraad (OR) en worden uiteindelijk besteed ten behoeve van de leer-
lingen van de school.  
 

Stagiaire 

Voor dit schooljaar hebben we ook een stagiaire. Channa Vink komt bij ons stagelopen gedurende dit school-
jaar. Channa zit in het 2e jaar van de PABO van NHL/Stenden en zal vanaf 13 september starten met haar 
stage. Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk in welke groep dit zal zijn, zodra dit bekend is zullen we 
dit met u delen en in een volgende nieuwsbrief zal zij zich verder aan u voorstellen.  
 
 
 


