
 
 
 
 

Het jaar rond op De Kring 
 

2020-2021 
  



WELKOM   

 
In deze kalender vindt u een groot deel van de activiteiten van 
het schooljaar 2020-2021. Verder vindt u de belangrijkste 
praktische informatie en afspraken. Voor uitgebreidere 
informatie verwijzen wij u naar de schoolgids, deze is te vinden 
op de website.  
Om alle informatie kwijt te kunnen in de kalender gebruiken we 
een aantal afkortingen, te weten: 

• KB = kleuterbouw 
• MB = middenbouw 
• BB = bovenbouw 
• W = locatie Willibrord 
• R = locatie Rembrandt 

Soms kunnen data veranderen, check daarom altijd even de 
nieuwsbrief of de digitale kalender (op de website of in Social 
Schools). Daarnaast weten we helaas nog niet of alle 
activiteiten op eenzelfde manier doorgang kunnen 
vinden als gevolg van de corona maatregelen.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

SCHOOLVAKANTIES 
EN STUDIEDAGEN 
 
Schoolvakanties 
1e schooldag 2019 maandag 31 augustus 

3e jaars komen om 11.00 uur 
Leidens Ontzet: 03-10-2020 (zaterdag) 
Herfstvakantie:  17-10-2020 t/m  25-10-2020 
Kerstvakantie:   19-12-2020 t/m 03-01-2021 
Voorjaarsvakantie:  19-02-2021 t/m 28-02-2021 
Goede Vrijdag:  02-04-2021 
2e Paasdag:   05-04-2021 
Meivakantie  
(incl. Koningsdag):  24-04-2021 t/m 09-05-2021 
Hemelvaart:   13-05-2021 
vrijdag na Hemelvaart:14-05-2021 
2e Pinksterdag:  24-05-2021 
Zomervakantie:  17-07-2021 t/m 29-08-2021 

 
 
Studiedagen 
• Vrijdag 25 september 2020 
• Donderdag 29 oktober 2020 
• Maandag 8 februari 2021 
• Vrijdag 12 maart 2021 
• Maandag 28 juni 2021 



 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Weekend  
aug/ 
sep 

31 
1e schooldag 
3e jaars 11 glijden  

1 2 
Kamp Zevensprong 

3 
Kamp Zevensprong & 
Wolvenwoud 

4 
Kamp Wolvenwoud 

5/6 

sep 7 
Kamp Tijgerjungle 
 

8 
Kamp Tijgerjungle en 
Bovenbouwbende 

9 Kamp 
Bovenbouwbende & 
Praathuis 

10 
Kamp Praathuis 

11 12/13 

sep 14 
 
MR-vergadering 

15 
 
 

16 
 

17 18 19/20 

sep 21 
 
 

22 
 
 

23  
 
 

24 25 
Studiedag, kinderen 
vrij 

26/27 

sep-
okt 

28 29 30 
Start 
kinderboekenweek 

1 
 

2 3/4 

okt 5  Deze week: 
gesprekken 3e en 6e 
jaars 

6 7 
 

8 9 Atletiekdag (groep 
7 & 8) 
Slot kinderboekenwk 

10/11 
 

okt 12 
 

13 14  15 Stamgroepviering 
Zonneweide 

16 17/18 

okt 19 
Herfstvakantie 

20 
Herfstvakantie 

21 
Herfstvakantie 

22 
Herfstvakantie 

23 
Herfstvakantie 

24/25 
Herfstvakantie 
 

okt/ 
nov 

26 Deze week: 
oudergesprekken 
kleuterbouw 

27 28 29 
Studiedag, kinderen 
vrij 

30 31/1 



CONTACT 
Telefoonnummers 
Rembrandt locatie: 071- 5177211 
Willibrord locatie: 071-5173312 
 
Noodnummers 
Esther van der Linden (directeur Rembrandt): 06-29177899 
Monique Piso (directeur Willibrord): 06-26732545 
 

 Website 
 www.jenaplandekring.nl  
  
 Nieuwsbrief 

Ouders ontvangen tweewekelijks een nieuwsbrief met daarin 
informatie over de afgelopen en aankomende activiteiten. 
Daarnaast vindt u soms informatie over relevante activiteiten 
uit de wijk. De nieuwsbrief ontvangt u via Social Schools. U 
krijgt hiervoor een digitale uitnodiging toegestuurd.  
 
 

E-mailen 
Het algemene mailadres van de school is: 
administratie@jenaplandekring.nl 
De directie is te bereiken via: 
esther.vanderlinden@jenaplandekring.nl (Rembrandt) en 
monique.piso@jenaplandekring.nl (Willibrord).  
Wanneer u rechtstreeks met een stamgroepleider van uw kind 
wilt mailen dan is het adres als volgt opgebouwd: 
voornaam.achternaam@jenaplandekring.nl 
We geven er de voorkeur aan alleen praktische informatie uit te 
wisselen via de mail. Wanneer het over de ontwikkeling van uw 
kind gaat, willen we dit graag persoonlijk doen in een gesprek. 
Dit kan tijdens de oudergesprekken die we tenminste twee keer 
per jaar organiseren. U kunt ook tussendoor een afspraak 
maken wanneer u daar behoefte aan heeft. 
 
Schoolapp 
We hebben ook een schoolapp “Social Schools 3.0” waarop u 
de mailtjes en nieuwsberichten van school kunt ontvangen. U 
kunt deze app downloaden en inloggen met uw persoonlijk 
account van Social Schools (nieuwe kinderen ontvangen deze 
via de administratie). 

  



 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Weekend  
nov 2 Deze week: 

Oudergesprekken 
kleuterbouw 

3 4 5 6  
Stamgroepviering 
Heksenkring 

7/8 

nov 9  
 
MR-vergadering 

10 11 12 13 14/15 
 

nov 16 
 

17 18 19 20 verslag 8e jaars 
Stamgroepviering 
Berenrots 

21/22 
 

nov 23 24 25 Onder voorbehoud: 
Koffieochtend alle 
kleutergroepen 
(versieren Sint) 

26 
Schoen zetten 
 

27 28/29 
 

nov/ 
dec 

30 
 

1 2 3  
 
5e jaars surprise 

4  
 
Sinterklaasviering 

5/6 

dec 7  
Kerst-versieravond 
Rembrandt in 
aangepaste vorm 

8 9 Onder voorbehoud: 
Koffieochtend MB-
Willibrord (versieren 
Kerst) 

10 11 12/13 

dec 14 
MR-vergadering 

15 16 17 
Kerstviering en 
Kerstdiner 

18 
Kleuterkerstviering-R 

19/20 

12 uur uit 

dec 21 
Kerstvakantie 
 

22 
Kerstvakantie 

23 
Kerstvakantie 

24 
Kerstvakantie 

25 
Kerstvakantie 

26/27 
Kerstvakantie 

dec/ 
jan 

28 
Kerstvakantie 

29 
Kerstvakantie 

30 
Kerstvakantie 

31 
Kerstvakantie 

1 
Kerstvakantie 

2/3 
Kerstvakantie 
 



SCHOOLDAGEN 
Schooltijden 
Groep 1 t/m 4:  

• ma, di en vrijdag: 8.30 – 14.45 uur 
• woensdag:  08.30 – 12.30 uur 
• donderdag: 08.30 – 12.00 uur 

Groep 5 t/m 8: 
• ma, di, do en vrijdag: 08.30 – 14.45 uur 
• woensdag: 08.30- 12.30 uur 

 
Tussendoortje 
Voor de eerste pauze – halverwege de ochtend – nemen de 
kinderen eigen drinken en een gezond tussendoortje mee.  

 
Continurooster 
Alle kinderen blijven over. We hebben 45 minuten lunchpauze. 
De kinderen nemen zelf hun gezonde lunch en drinken mee. 
Overblijfkrachten begeleiden de lunchpauzes. In de 
kleuterbouw eten de stamgroepleiders samen met de kinderen. 
Voor het overblijven vragen we u een vrijwillige bijdrage van  
€ 55,- per jaar per kind.  
 
Gymrooster 
De kinderen uit de kleuterbouw gymmen wekelijks in de 
speelzaal. 
De kinderen uit de midden- en bovenbouw gymmen in de 
gymzaal Poelweijde en sporthal De Cuyl.  

 
Gymtijden Willibrord 

Dinsdag Sporthal De Cuyl 
08.30-09.15  Drakenberg 
09.15-10.00  Luchtkasteel  
10.15-11.00  Bovenbouwbende 
11.00-11.45  Tijgerjungle 

Donderdag Sporthal De Cuyl  
08.30-09.15 Bovenbouwbende 
09.00-09.45  Drakenberg 
09.15-10.00 Tijgerjungle 
10.00-10.45 Luchtkasteel 

 
Gymtijden Rembrandt 

Maandag Sporthal De Cuyl 
12.45-13.45 Wolvenwoud 
13.45-14.45 Zevensprong 

Maandag Gymzaal Poelweijde 
12.30-13.15: Zonneweide 
13.15-14.00: Heksenkring 
14.00-14.45: Berenrots 

 
Donderdag Gymzaal Poelweijde 
09.30-10.15:  Berenrots 
10.15-11.00 Zonneweide 
11.00-11.45 Heksenkring 

 
Vrijdag Gymzaal Poelweijde 
08.30-09.30: Praathuis 

  
 

Voor het gymmen van de midden- en bovenbouw is goede 
gymkleding noodzakelijk. Kinderen mogen niet gymmen op 
blote voeten of op buitenschoenen. Verder stimuleren we dat 
kinderen na de gymles douchen.  
 
Ziekmelding 
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet naar 
school kan, dan vragen we u om tussen 8.00 en 8.30 uur te 
bellen.  

  



 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Weekend  
jan 4 

 
 

5 6 7 8 9/10 

jan 11 12 13  
Thema kiezen 
feestweek 2021 

14 15 
Stamgroepviering 
Praathuis 

16/17 
 

jan 18 
 

19 20 21 22 
 
 

23/24 
 

Jan 25 
 

26 27 28 29 
Stamgroepviering 
Wolvenwoud 

30/31 

feb 1 
 

2 3 
 

4 5 
 
1e verslag gr 3 t/m 7 

6/7 

feb 8 Studiedag, 
kinderen vrij 
MR-vergadering 

9  
Deze week: 
oudergesprekken 

10 Onder 
voorbehoud: 
koffieochtend 
middenbouw-R 
(versieren soundmix) 

11 12 
 

13/14 

feb 15 16 17 18 
Soundmix  
 

19 
Voorjaarsvakantie 

20/21 
Voorjaarsvakantie 

feb/ 
mrt 

22 
 
Voorjaarsvakantie 

23 
 
Voorjaarsvakantie 

24 
 
Voorjaarsvakantie 

25 
 
Voorjaarsvakantie 

26 
 
Voorjaarsvakantie 

27/28 
 
Voorjaarsvakantie  

  



Verlof vragen 
Er zijn omstandigheden en/of redenen om een kind extra verlof 
te geven. Dit extra verlof dient tijdig aangevraagd te worden. 
Het spreekt vanzelf dat het daarbij om gewichtige redenen gaat 
zoals: verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van een 
familielid van het kind tot en met de vierde graad.  
Wij kunnen geen verlof geven voor het zogeheten luxe 
verzuim: extra vakantie, sportevenementen buiten 
schoolverband, de wens om op wintersportvakantie te gaan na 
de kerstvakantie, omdat u hiervoor tijdens de kerstvakantie de 
gelegenheid niet had, een reis aangeboden door bijv. opa en 
oma, een al geboekte reis, uitgaan van de data op de site van 
het Ministerie (de data op de site van de school zijn leidend), 
een broer of zus op een andere school die niet op hetzelfde 
moment vakantie heeft.  
Gaat het om een aanvraag die niet meer dan 10 schooldagen in 
één schooljaar betreft, dan beslist de directeur op basis van de 
wettelijke bepalingen. Voor aanvragen van meer dan 10 
schooldagen is de goedkeuring van de leerplichtambtenaar van 
uw woongemeente nodig. Voor meer informatie verwijzen we u 
naar de website van het regionaal bureau leerplicht: 
https://rblhollandrijnland.nl/ 
Formulieren voor extra verlof zijn op school aanwezig. De 
directeuren toetsen uw aanvraag. Krijgt u geen toestemming 
en houdt u uw kind toch van school, dan bent u in overtreding. 

In dat geval is het verzuim ongeoorloofd en moeten wij dit 
melden aan de leerplichtambtenaar. Let op! Wilt u bij hoge 
uitzondering toch aanspraak maken op extra verlof, neem dan 
minimaal een maand van tevoren contact op met de directeur. 
Zo voorkomt u veel problemen. 

 
Zindelijkheid 
Wij verwachten dat de kinderen die naar school komen zindelijk 
zijn. Een ‘ongelukje’ kan natuurlijk gebeuren, maar wanneer 
zindelijkheid echt een probleem is, kan uw kind niet naar 
school. De stamgroepleider of de overblijfkracht kan uw kind 
niet verschonen, dat zou namelijk betekenen dat ze de groep 
alleen laten.  
 
Luizen 
Helaas komt het ook bij De Kring voor dat een kind luizen 
heeft. De kinderen worden na elke vakantie gecontroleerd op 
luizen. Wanneer er luizen of neten worden gevonden, laten we 
u dat weten. We willen u dringend vragen om dan maatregelen 
te nemen om te voorkomen dat de besmetting verder gaat. 
Gedurende twee weken kammen met een luizenkam blijkt in de 
praktijk de beste oplossing.  
 

 
  



 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Weekend  
mrt 1 

 
 

2 3 4 5 6/7 

mrt 8 9 10 11 12 
Studiedag, kinderen 
vrij 

13/14 
 

mrt 15 16 17 
 

18 
Kangoeroewedstrijd 
Stamgroepviering 
Bovenbouwbende 

19 
Stamgroepviering 
Zevensprong 

20/21 
 

mrt 22 
 
MR-vergadering 

23 24 25 
Muziekavond-W 

26 
Muziekavond-R 

27/28 
 

apr 29 
 

30 31 
Basketbaltoernooi  
groep 5 & 6  

1 2 
Goede vrijdag, 
kinderen vrij 

3/4 
Paasweekend 

apr 5 
 
Tweede Paasdag 

6 7 
Voetbaltoernooi 
groep 7 & 8 

8 9 10/11 

apr 12 
 
 

13 
 

14 
reservedatum 
voetbaltoernooi 

15 
 

16 
 

17/18 
 

apr 19 20 
Entree- & eind toets 

21 
Entree- & eindtoets 

22 Entree- & 
eindtoets 
 

23 
 

24/25 
 

apr/ 
mei 

26 
 
Meivakantie 

27 
 
Meivakantie 

28 
 
Meivakantie 

29 
 
Meivakantie 

30 
 
Meivakantie 

1/2 
 
Meivakantie 

  



OUDERS 
Ouderparticipatie 
Als school vinden we het belangrijk dat de ouders betrokken 
zijn bij onze school. Natuurlijk bij de ontwikkeling van hun 
kind(eren) en ook bij activiteiten. We organiseren veel extra 
activiteiten. Al deze activiteiten kunnen we niet doen zonder de 
hulp van ouders. Gelukkig zijn er veel ouders die tijd vrijmaken 
en het leuk vinden om ons te ondersteunen. Dit gebeurt 
overigens, voor zover het gaat om activiteiten met kinderen, 
altijd onder de directe verantwoordelijkheid van de 
stamgroepleiders. U kunt daarbij denken aan bibliotheekouders, 
stamgroepouders, hulp bij uitjes. Daarnaast kunt u ook een rol 
spelen bij de organisatie van onze school door bijvoorbeeld 
zitting te nemen in het bestuur, in de medezeggenschapsraad 
of in de ouderraad. 
 
Stamgroepouders 
Elke stamgroep heeft een aantal stamgroepouders. Zij 
ondersteunen de stamgroepleider met allerlei praktische zaken, 
zoals het regelen van vervoer bij een uitje, het helpen bij het 
Kerstdiner etc.  

 
 

Bestuur 
De Kring heeft een toezichthoudend bestuur. Dit bekent dat het 
bestuur de dagelijkse leiding van de school heeft gedelegeerd 
aan de directie en toezicht houdt op de kwaliteit van ons 
onderwijs. Het bestuur bestaat uit ouders en vergadert 
gemiddeld één keer per zes weken samen met de directie. 
Daarnaast vergadert het bestuur twee keer per jaar met de MR. 
Het bestuur is te bereiken via bestuur@jenaplandekring.nl 
 
Het bestuur is als volgt samengesteld: 
- Menno Jonkers, voorzitter & juridische zaken 
- Barbara Visscher, secretaris & communicatie 
- Marien den Boer, penningmeester  
- Carlijn Kort–Kamphuis, onderwijs, ICT & katholieke 

identiteit  
- Boris Hocks, huisvesting 
- Oebele Tolsma, personeel 

 
 

  



 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Weekend  
mei 3 

 
Meivakantie 

4 
 
Meivakantie 

5 
 
Meivakantie 

6 
 
Meivakantie 

7 
 
Meivakantie 

8/9 
 
Meivakantie 

mei 10 
 

11 12 
Verjaardagen 
stamgroepleiders 
Willibrord 

13 
 
Hemelvaart 

14 
 
Hemelvaart 

15/16 
 

mei 17 
 
 

18 19 20 21 22/23 
 
Pinksterweekend 

mei/ 
jun 

24 
 
2e Pinksterdag 

25 26 27 
Sportdag 

28 29/30 

jun 31 1 2 
 

3  
Stamgroepviering 
Drakenberg 

4 
 

5/6 
 

jun 7 
 

8 9 10 11 12/13 

jun 14 
MR-vergadering 

15 16 17 
Kleuterbouwviering-
W 

18 Indelingsbrief 
nieuwe stamgroep 
Kleuterbouwviering-R 
Verjaardagen 
stamgroepleiders MB-R 

19/20 
 

jun 21 
 

22 23 nieuwe 
stamgroependag 
 

24 25  
2e verslag  

26/27 

jun/ 
jul 

28 
Studiedag, kinderen 
vrij 

29 deze week: 
oudergesprekken 

30 Onder 
voorbehoud: 
koffieochtend 
bovenbouwgroepen 
(versieren feestweek) 

1 2 3/4 



Medezeggenschapsraad 
Als individu kun je vaak weinig invloed uitoefenen op situaties 
die op school spelen. De medezeggenschapsraad (MR) geeft 
die mogelijkheid wel. Je kunt actief meepraten over alles wat er 
in en rond de school gebeurt. Ouders en stamgroepleiders 
zetten zich binnen de MR samen in voor het handhaven en 
verbeteren van de kwaliteit van de school en het onderwijs. 

 
De MR is een wettelijk ingesteld orgaan dat fungeert als 
gesprekspartner van het bestuur bij beleidsbeslissingen. De MR 
bestaat uit vier teamleden en vier ouders. Ze worden gekozen 
voor een periode van drie jaar. Per schooljaar zijn er circa zes 
vergaderingen. Deze zijn voor iedereen toegankelijk. 

 
De MR heeft het recht wel of niet in te stemmen met 
beleidswijzigingen zoals door het bestuur voorgesteld 
(instemmingsrecht). Het bestuur moet de mening van de MR in 
haar definitieve voorstellen verwerken. Daarnaast heeft de MR 
ook adviesrecht over diverse onderwerpen. Ten slotte heeft de 
MR de mogelijkheid om elk onderwerp dat de school aangaat 
bij het bestuur aan de orde te stellen.  

 
 De MR is als volgt samengesteld: 

• Suzanne Steenbergen, voorzitter (Willibrord) 
• Irene Piket, secretaris (stamgroepleider Vogelvlucht, 

Rembrandt) 
• Piet Wessels, penningmeester (Willibrord) 
• Diana van der Graaf (Rembrandt) 
• Ron Slot (Willibrord)  
• Jacqueline van den Bosch (stamgroepleider 

Tijgerjungle) 
• Paola de Leeuw (stamgroepleider Praathuis, 

Rembrandt) 
• Elske van Eenbergen (stamgroepleider Berenrots, 

Rembrandt) 
 

De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld één keer per 
acht weken. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad 
zijn openbaar. De medezeggenschapsraad is te bereiken via 
mr@jenaplandekring.nl 

  



 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Weekend  
jul 5 

 
 

6 7  8 
Feestweek 

9 
Feestweek 

10/11 
 

Jul 
 

12 
 
 
 
Feestweek 

13 
 
 
 
Slotavond Feestweek 

14 
 
 
 
Afscheid 8e jaars-W 

15  
Afscheid oudste 
kleuters + lunch 
Afscheid 5e jaars 
(R&W) 
Afscheid 8e jaars-R 

16 18/19 
 
 
 
Zomervakantie 

12 uur vrij 

jul 20 
 
 
Zomervakantie  

21 
 
 
Zomervakantie 

22 
 
 
Zomervakantie 

23 
 
 
Zomervakantie 

24 
 
 
Zomervakantie 

25/26 
Zomervakantie 
1e schooldag 31 
augustus 2020 

  



Ouderraad 
De Kring heeft een enthousiaste ouderraad die organiseert en 
helpt bij allerlei activiteiten, zoals de 3 Oktober-viering, het 
Sinterklaasfeest, Kerstfeest en nog veel meer. Daarnaast 
organiseert de ouderraad jaarlijks een thema-avond voor 
ouders. Deze avond kan gaan over de ontwikkeling van 
hersenen van kinderen, de invloed van spel op de ontwikkeling 
van kinderen of mediawijsheid. Ook zorgt de ouderraad voor de 
inning van de vrijwillige ouderbijdrage en het overblijfgeld. De 
ouderraad bestaat uit ouders en teamleden. De ouderraad 
wordt heel actief geholpen door alle ouders en in het bijzonder 
door de stamgroepouders. De ouderraad is te bereiken via 
or@jenaplandekring.nl  
 
De OR is als volgt samengesteld: 

• Voorzitter: Merel ten Cate (W) 
• Penningmeester: Wim van den Bosch (R) 
• Secretaris: Gonnie Wanner (R) 
• Ouderleden: Anne-Maartje Blok (R) - Lisbet Elderhorst 

(R) - Laura in 't Anker (R) - Michael Spek (W) - Louis 
Moolenaar (W) - Annelies Tolsma (W) 

• Teamleden: Mariëtte Uijterlinden (R) en Odine Weibel 
(W) 

 
 

 
 

Ouderbijdragen 
Omdat de overheid geen financiering geeft voor extra 
activiteiten doen wij een beroep op de ouders in de vorm van 
een vrijwillige ouderbijdrage. 
Deze activiteiten bestaan onder andere uit het organiseren van 
de Feestweek, de muziekavond, de bibliotheek, excursies en de 
keuzecursussen. De benodigde middelen komen uit een 
vrijwillige ouderbijdrage die voor 2020-2021 per kind 32,50 
euro is. U krijgt via de mail -van de penningmeester van de OR- 
bij aanvang van het schooljaar het verzoek om de bijdrage over 
te maken. Mocht u niet kunnen of niet willen betalen dan kunt 
u dit schriftelijk aan hem of de directeur van de school kenbaar 
maken. Jaarlijks stelt de ouderraad een begroting op, die door 
de MR wordt goedgekeurd. De uitgaven worden jaarlijks 
gecontroleerd door een kascontrolecommissie bestaande uit 
twee leden van de MR. 

• Vrijwillige ouderbijdrage: € 32,50 
• Overblijven: € 55,00 
• Kamp bovenbouw: € 85,00 
• Klassenpot (lief & leed): € 5,00 

Voor de kinderen die gedurende het schooljaar instromen 
rekenen we € 9,25 per maand (€ 92,50/10 maanden = € 9,25 
per maand) 

 

 
  



 

WERELDORIËNTATIE, 
HET HART VAN ONS 
ONDERWIJS  

 
Wereldoriëntatie vormt het hart van onderwijs. Allerlei andere 
vakken ondersteunen het proces van wereldoriënterend leren. 
Kinderen zijn nieuwsgierig, zij ontdekken de wereld om zich 
heen door deze te onderzoeken. In de kleuterbouw werken we 
in 2020-2021 aan wisselende thema’s passend bij de 
kerndoelen, de seizoenen en de feesten. 

 
In de midden- en bovenbouw staan vier thema’s centraal. 
Tijdens deze thema’s wordt – passend bij het thema van 
wereldoriëntatie - ook aandacht besteed aan de katholieke 
identiteit. Komend schooljaar zijn de thema’s: 
 

• Periode 1 Mens en samenleving: accent op 
groepsdynamiek en kennismaken met de nieuwe 
stamgroep (de samenleving en waarden & normen). 

• Periode 2 Tijd: jagers en boeren, Grieken en 
Romeinen 

• Periode 3 Ruimte: ruimtelijke inrichting 

• Periode 4 Natuur en techniek: planten, dieren, 
mensen & gezondheid 
 

ACTIVITEITEN HET 
JAAR ROND 
 
Door Covid-19 is een groot aantal activiteiten 
aangepast of kan voorlopig geen doorgang vinden. 
Gedurende het schooljaar zullen we u daarover 
informeren. 
 
Verjaardagen vieren en traktaties 
Vieren vinden we belangrijk en daar horen soms ook traktaties 
bij. Bij ons trakteert de jarige in de eigen stamgroep en 
daarnaast ook aan alle stamgroepleiders. Er zijn veel leuke en 
lekkere hartige traktaties te bedenken. Te grote traktaties 
worden deels meegegeven naar huis. Vanwege corona moeten 
alle traktaties van de kinderen voorlopig voorverpakt zijn.  
Daarnaast vragen wij u om uitnodigingen voor 
verjaardagspartijtjes niet in de stamgroep uit te delen, maar 
daarbuiten. Dit om teleurstellingen bij andere kinderen te 
voorkomen.  
 
Vieringen 
Elke vrijdag hebben we een viering op De Kring. Tijdens deze 
viering laten de kinderen aan elkaar zien waar ze die week aan 
gewerkt hebben. Deze vieringen staan niet elke week in de 
kalender.  
 
 



Stamgroepvieringen 
Elk jaar bedenken en spelen de kinderen van de middenbouw 
en bovenbouw een stamgroepviering. Het proces is hierbij erg 
belangrijk. De kinderen treden in de middag op voor de hele 
school en in de avond voor hun familie. Het is elk jaar weer een 
hoogtepunt. 
 
Afscheidsmiddag oudste kleuters 
Als oudste kleuter sluit je de kleuterperiode af. Wanneer de 
jongste kleuters naar huis gaan, blijven de oudste kleuters op 
de laatste donderdag van het schooljaar op school voor een 
bijzondere lunch. Hierna is er op het schoolplein gelegenheid 
voor de ouders om afscheid van de stamgroepleiders te nemen. 
 
Informatieavond 
Het schooljaar begint normaal gesproken met een 
informatieavond/middag voor elke bouw. Helaas kan dit 
vanwege corona dit jaar niet doorgaan.  
Tijdens een informatieavond/middag maakt u kennis met de 
stamgroepleider, de ouders van de groepsgenoten, het reilen 
en zeilen van de stamgroep en de bijzondere activiteiten van 
het schooljaar. 
 
Kamp bovenbouwgroepen 
Alle bovenbouwgroepen starten het schooljaar met een kamp 
van drie dagen. Dit is belangrijk voor de groepsvorming.  
 
Ouder-kind-gesprekken 
Tijdens deze gesprekken gaan de stamgroepleiders met u (en 
uw kind) in gesprek over de ontwikkeling van uw kind. 

Gesprekken 3e en 6e jaars 
De 3e en 6e jaars zijn de ‘nieuwe’ kinderen in een stamgroep. 
Het is fijn om aan het begin van het schooljaar meteen in 
gesprek te gaan met de stamgroepleider, zodat jullie elkaar 
beter leren kennen. 
 
Inloopochtend 
Nieuwe geïnteresseerde ouders kunnen op deze ochtend een 
kijkje komen nemen op De Kring en zo sfeer proeven.  
 
Koffieochtend 
De stamgroepouders van elke stamgroep organiseren één keer 
per jaar een koffieochtend. Heb je zin en tijd, schuif dan gerust 
aan. Dit is een leuke manier om andere ouders te ontmoeten. 
Regelmatig versieren de ouders dan ook de school in het teken 
van een thema. De koffieochtenden zijn in de hal. Neem gerust 
je baby of peuter mee.  
 
Keuzecursus & ateliers 
Tenminste twee keer per jaar (met Kerst en in de Feestweek) 
organiseren we een keuzecursus. Kinderen gaan met behulp 
van ouders en stamgroepleiders stamgroep-doorbroken 
knutselen. Daarna maken we er een tentoonstelling van.  
 
Soundmix 
Tijdens deze dag mogen alle kinderen samen met anderen of 
met hun stamgroep zingen en dansen voor alle kinderen. De 
soundmix staat elk jaar in het teken van een thema. Het is leuk 
als de kinderen die dag verkleed komen in het thema. Het 
thema wordt ruim van tevoren bekend gemaakt. 



 
Muziekavond 
Tijdens de muziekavond staat muzikaal talent centraal. 
Kinderen kunnen op deze avond een instrument bespelen of 
zingen onder muzikale begeleiding. 
 
Glijden oudste kleuters  
Elk jaar glijden de oudste kleuters naar hun nieuwe 
middenbouwgroep. Dit doen we natuurlijk in het bijzijn van de 
ouders en alle kinderen van de nieuwe groep. 
 
Afscheidsmiddag 5e jaars 
Wanneer je van de midden- naar de bovenbouw gaat, dan 
neem je na 3 jaar afscheid van je stamgroep en je 
stamgroepleider. Om dit bijzondere moment te vieren gaan de 
5e jaars in de laatste week van het schooljaar samen een 
middag op pad.  
 
Afscheidsviering 8e jaars 
Na 8 jaar nemen de kinderen afscheid van De Kring. Op die 
avond worden ze allemaal in het zonnetje gezet, ontvangen ze 
een certificaat en vullen zij de avond met een eindviering. Een 
prachtig en soms ook emotioneel moment voor kinderen en 
ouders. 
 

 
Sportdag 
Tijdens de sportdag gaan de kinderen in teams (gemixt van 
groep 1 t/m groep 8) in de ochtend allerlei sport en 
spelactiviteiten doen. In de middag is er voor de kinderen van 
groep 5 t/m 8 een toernooi. Dit vindt plaats op één van de 
sportvelden van Oegstgeest.  
 
Feestweek 
Vieren is een centraal thema in het Jenaplanonderwijs; zo 
vieren we de opening van de dag en de afsluiting van de week. 
Het jaar wordt afgesloten met een Feestweek; een jaarlijks 
hoogtepunt. Een geweldige eindmanifestatie waarin kinderen, 
team, bestuur, oud-leerlingen, ouders en andere familieleden 
betrokken worden. Vooraf kiezen we een thema, dat gedurende 
vier dagen centraal staat. De kinderen werken in die tijd veelal 
op basis van gedeelde interesse aan allerlei activiteiten die met 
dat thema te maken hebben. De week wordt afgesloten met 
een gezellige feestavond met optredens en allerlei 
(eet)kraampjes. De opbrengst van de Feestavond gaat naar 
een goed doel dat we vooraf samen hebben gekozen.  
De Feestweek vergt veel voorbereiding. Vandaar dat we op 
iedereen die bij de school betrokken is een beroep doen om 
mee te helpen, vele handen maken immers licht werk.  
Wat u van de Feestweek mag verwachten krijgt u voor aanvang 
allemaal keurig op papier in een programmaboekje/flyer.

 


