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Uit de school 
 
Inmiddels is het schooljaar weer volop aan de gang en zijn alle structuren meer 
en meer zichtbaar voor de leerlingen. Nog maar een week en dan staat de eerste 
vakantie van dit schooljaar alweer voor de deur. De herfstvakantie, die zijn naam 
dankt aan het prachtige seizoen waar we ons momen-
teel in bevinden. De eerste bladeren vallen alweer van 
de bomen en op moment van schrijven zijn de eerste 
herfstschatten alweer bij de juffen ingeleverd. De 
nattigheid en kou die het herfstseizoen met zich mee 
brengt heeft ook zijn mindere kanten. Snottebellen, 
verkoudheid en ziekte zijn helaas ook de realiteit bij 
verandering in weer en temperatuur. Dit gezegd hebbende wil ik u nogmaals wij-
zen op de brief van het bestuur van Tjongerwerven die ik u een poosje geleden 
heb gestuurd. Het nijpende tekort aan leerkrachten en ondersteuners raakt ons 
allemaal. Ook op onze school hebben de eerste ziektegevallen zich reeds voort-
gedaan onder het personeel, gelukkig hebben we dit intern kunnen oplossen. 
 
Op dinsdag 27 september hebben we een samenkomst gehad met de ouderraad, 
medezeggenschapsraad en het team van CBS In De Kring. We hebben nader met 
elkaar kennisgemaakt en een aantal zaken besproken, waarvan ik er eentje wil 
uitlichten. Dit betreft de schooltijd. De leerlingen van onze school hebben school-
tijd tot 14.15, dat wil zeggen dat de kinderen dan hun jassen en tassen kunnen 
pakken en uit school gaan. Dit betekent concreet dat leerlingen niet altijd om 
14.15 op het plein staan.  
 
Tot slot wil ik u nog even wijzen op de beslisboom die ik onderaan de nieuws-
brief heb toegevoegd. Ook in onze omgeving dienen de eerste Corona-gevallen 
zich weer aan.  Laten we hier met elkaar alert op zijn! 
 
Veel leesplezier, alvast een goede herfstvakantie en een fijn weekend! 
 
Namens het team, 
Met vriendelijke groet, 
Daniël Kleiterp. 

Agenda 

• Woensdag 5 oktober - 16 oktober: Kinderboeken-
week 

• Dinsdag 11 oktober: ontruimingsoefening  
• 17 t/m 21 oktober: Herfstvakantie 
• Maandag 24 oktober: Studiedag voor het team, de 

kinderen zijn vrij 
• Maandag 31 oktober: Luizencontrole 



Even voorstellen…….. 

 
Hallo, 

Ik ben Channa Vink. Ik ben 19 jaar en woon in Oosterwolde. Ik volg de PABO op NHL Stenden in Leeuwar-

den, momenteel zit ik in mijn 2e jaar. Op dit moment loop ik stage in groep 5/6 op de dinsdag en woens-

dag.  

In mijn vrije tijd doe ik graag iets met vrienden, maar vind ik het ook fijn om iets voor mezelf te doen zoals 

boeken lezen of serie kijken.  

Ik heb veel zin in het aankomende jaar! 

 

Actie Bruna Kinderboekenweek 
 

Bij Bruna zijn we voor méér leeskracht. Daarom kunt u tijdens de 
Kinderboekenweek van 5 t/m 16 oktober 2022 bij Bruna sparen voor de 
schoolbibliotheek. Sparen voor de schoolbieb is een fantastische manier om de schoolbibliotheek uit te 
breiden. Samen met de ouders kunt u kassabonnen sparen van kinderboeken, gekocht bij Bruna.  
Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen! 
 
Zo werkt het: 
- Ouders kopen tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij de Bruna-winkel en leveren de kassa-
bon in op school. 
- De school verzamelt al deze kassabonnen van 5 t/m 16 oktober 2022. 
- De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 13 november 2022 ingeleverd worden bij Bruna. Let op: de 
bonnen moeten bij de Bruna-winkel worden ingeleverd waar de aanschaf van het kinderboek is ge-
daan. 
- Bruna telt de kassabonbedragen bij elkaar op en overhandigt een waardebon. 
- De school mag tot uiterlijk 14 december 2022 voor 20% van het totaalbedrag kinderboeken uitzoeken 
in de  Bruna-winkel waar ook de bonnen zijn ingeleverd. Op bruna.nl/schoolbieb vindt u 
meer informatie.  
 
Wij willen graag het lezen van kinderboeken stimuleren door samen met ouders en 
kinderen de schoolbibliotheek te vullen.  

 

 



Kinderboekenweek 

Woensdag 5 oktober begon de Kinderboekenweek met als thema: GI-GA-GROEN. 
We zijn de dag gestart met een puzzeltocht op het plein. De kinderen mochten 'in het groen' verkleed ko-
men. Een 'groene accessoire' kon ook.  
De Kinderboekenweek werd later die dag officieel geopend voor alle groepen door Mariska, onze leescon-
sulente van de bibliotheek. 
We hebben deze week verschillende activiteiten, waaronder een voorlees-
wedstrijd op dinsdag 11 oktober. Uit elke groep mag 1 leerling deelnemen. 
Meer informatie volgt via de Parro app. 
 

 

Luizen 

We hebben in de afgelopen periode tweemaal een luizencontrole gehad. Waarvan eentje extra wegens het 
aantreffen van meerdere leerlingen met luizen. We willen u vragen alert te blijven aangaande luizen en neten 
in het haar van uw kind en dit zelf ook regelmatig thuis te controleren. 

Welkom op school 

Na de herfstvakantie mogen we in groep 1 weer een nieuwe leerling verwelkomen 

• Feline van Riezen — Groep 1 
 

Fijn dat je bij ons op school komt, we wensen jou heel veel plezier op CBS In de Kring! 

 

 

Website 

Een aantal ouders hebben mij gevraagd naar de activiteitenkalender en het ontbreken daarvan op de websi-
te. Zoals u misschien is opgevallen staan ook de nieuwsbrieven en andere recente documenten niet vermeld 
op de website. De website is gedateerd en wordt vervangen door een nieuwe website. Achter de schermen 
wordt volop gewerkt om de nieuwe website zo snel mogelijk online te krijgen. Het webadres zal niet verande-
ren. 
 

Ouderbijdrage 

De eerste inning ouderbijdrage van schooljaar 2022-2023 is op 26 oktober. We kunnen uw bijdrage goed ge-
bruiken. Vele onkosten ten behoeve van de leerling, die niet door het rijk worden vergoed kunnen we hier-
mee betalen. Denk hierbij aan; Kerstfeest, Paasfeest, Sinterklaas en natuurlijk andere activiteiten. Zonder uw 
bijdrage zou ons dit niet lukken! Hartelijk dank hiervoor. De ouders die zelf de ouderbijdrage overmaken krij-
gen een nota.  



Kindermiddag “vaar je mee?” 

 
Maandag 17 oktober is er een kindermiddag in "De Esch" te Oosterwolde (Weemeweg 5a). Alle kinderen 
van 4 tot 12 jaar zijn van harte welkom!  
De toegang is gratis en de middag begint om 14.00 uur. We gaan zingen met live muzikanten. Daarna 
wordt op een interactieve manier een Bijbelverhaal verteld en mogen 
de kinderen knutselen in kleine groepjes. 
In het thema “Vaar je mee?” mogen de kinderen ervaren dat ze       
welkom zijn bij Jezus en als je bij Hem in de boot bent, dit een heel vei-
lige plek is. 
Om 15.30 sluiten we de middag gezamenlijk af met iets lekkers, waar-
bij de ouders ook van harte welkom zijn. De kindermiddag wordt geor-
ganiseerd door Evangelische Gemeente de Levensbron Oosterwolde.  
 
 
 
 
 
 


