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Uit de school 
 
Dag allemaal, 
 
Allereerst willen wij u allemaal een heel gezond en gelukkig 2023 wensen! We hopen dat 
u en de kinderen een fijne vakantie hebben gehad! 
 
Op het moment van schrijven zit de eerste schoolweek van 2023 er bijna alweer op. Wat 
gaat de tijd ontzettend snel! In veel klassen zijn de leerlingen deze week gestart met de 
Cito-toetsen. Hier zullen de komende dagen nog verder aan worden gewerkt. Midden-
februari zullen er oudergesprekken zijn. Hier wordt u door de betreffende leerkracht 
voor uitgenodigd. 
Voor de leerlingen van groep 8 breekt er ook een spannende tijd aan. Langzaamaan wer-
ken we toe naar hun afscheid, staat de eindtoets op het programma (april) en in de ko-
mende maanden zullen zij hun keuze moeten maken met betrekking tot het voortgezet 
onderwijs. Naast de hectiek van december en een flink aantal activiteiten, staat de ko-
mende periode ook in het teken van rust.  
 
We kijken als team met tevredenheid terug op het eerste deel van dit schooljaar, ook de 
gezamenlijke kerstviering in het Anker was een succes! We willen alle betrokkenen die 
meegeholpen hebben met de voorbereiding en uitvoeringen dan ook hartelijk bedanken! 
En allemaal bedankt voor uw komst! 
 
Tot slot wil ik u nog even attenderen op dinsdag 31 januari. Wegens een studiedag zijn de 
leerlingen dan de gehele dag vrij. 
  
Veel leesplezier en een fijn weekend! 
 
Namens het team, 
 
Met vriendelijke groet, 
Daniël Kleiterp. 

Agenda 
 

• Maandag 16 januari  - Luizencontrole 
• Dinsdag 31 januari - Studiedag leerlingen vrij! 
• Woensdag 1 februari - ANWB Streetwise gastlessen 
• Zaterdag 4 februari - Remco Heite schaaktoernooi 
 
 



Kennismaken met de kinderfysiotherapeut 
 
Ik ben Emma van Rooijen, werkzaam als fysiotherapeut bij Fysiotherapie Oosterwolde. Daarnaast volg ik de masterop-
leiding tot Kinderfysiotherapeut. Als kinderfysiotherapeut i.o. ben ik aanwezig op basisscholen om kinderen te onder-
steunen in hun ontwikkeling. Dit kan zijn op het gebied van grove motoriek, denk aan rennen, huppelen, hinkelen en 
zo voort. Maar ook op het gebied van fijne motoriek, zoals knippen, kleuren, veters strikken, en schrijven. Op maan-
dagen ben ik aanwezig op MFS Zuid en heb ik tijd om kinderen van C.B.S. In de Kring te zien. Voor hulpvragen over de 
motoriek kan er altijd een intake op school ingepland worden, dit kan via de leerkracht, intern begeleider of direct via 
mij: emma@kinderfysiotherapie-oosterwolde.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Emma van Rooijen 
Kinderfysiotherapeut i.o. 
Fysiotherapie Oosterwolde 
 

Dans-battle  
 

Groep 5 en 6 hebben in november en december een aantal danslessen gehad van Clarette, in samenwerking met 
Kunst & COO. Alle kinderen leerden tijdens de danslessen de Cha Cha, de Tango, en de Quickstep en de daarbij ho-
rende omgangsvormen. De lessen vonden plaats in de dansstudio van Clarette en Leon. Als afsluiter was er een heus 
echte danswedstrijd, waaraan 8 basisscholen uit de omgeving aan meededen. Tot winnaars werden Natan en Naomi 
uitgeroepen van onze groep 5 en 6! Gefeliciteerd groep 5 en 6!  

 

 

Welkom op school 
Na de kerstvakantie hebben we drie nieuwe leerlingen mogen verwelkomen in de groepen 1, 3 en 6. 

• Reinier van Houten  —  Groep 1 

• Sheila Mtabwa   — Groep 6  

• Veronica Dibello   —  Groep 3 

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

mailto:emma@kinderfysiotherapie-oosterwolde.nl


Ouderavond Kanjertraining 

Zoals u voor de vakantie via Parro heeft kunnen lezen is de ouderavond van woensdagavond 8 februari geschrapt. Het 
aanvankelijke thema Kanjertraining vinden wij als school en team van belang, echter moeten wij hierin eerst zelf een 
stap maken. Door de wisselingen binnen het team en de Corona-periode moeten leerkrachten opnieuw worden (bij)
geschoold, voordat wij u als ouders kunnen meenemen en instrueren in de manier waarop wij de Kanjertrainingen in-
richten binnen ons onderwijs. Bent u nieuwsgierig geworden naar de Kanjertrainingen dan wil ik u graag verwijzen naar 
hun website, daar is meer informatie te vinden over de Kanjertrainingen. Onderstaand vindt u de link naar hun website.    

Kanjertraining, voor rust en vertrouwen in de klas - Kanjertraining | Kanjertraining, kanjer, tijger.  

Flessenactie  

De container met flessen zat ontzettend vol. Vandaag is deze geleegd dankzij ouders van de Ouderraad, met behulp van 
leerlingen uit de leerlingenraad. Dit betekent dat nieuwe flessen weer kunnen worden ingeleverd op school ten behoe-
ve van het schoolreisje. Iedereen ontzettend bedankt voor het inleveren van statie-
geldflessen!  

 
 

https://kanjertraining.nl/

