
 

 
  

OBS De Keerkring   Meteorenstraat 102-104   8303 BB Emmeloord 
Telefoon: 0527 - 698880   Email: obsdekeerkring@aves.nl   Website: www.obsdekeerkring.nl 
 

Keerkringel, 23-12-2021 december 2021 

 
Beste ouders en verzorgers, 

De laatste Keerkringel van 2021 alweer. Helaas konden we niet samen met ouders het jaar afsluiten. Toch 

hebben we een heerlijke feestmiddag gehad met feestelijk geklede kinderen en leerkrachten, prachtig 

gedekte tafels en lekkere broodjes, koekjes en poffertjes. Meester Martijn had een mooi concert 

opgenomen met zijn kwartet. Het was prachtig! 

De kinderen hebben het thema kunst afgesloten met een presentatie van allemaal mooie schilderijen. 

Prachtig om te zien hoe mooi alles is geworden en hoe de kinderen zich in het kunstwerk hebben verdiept. 

Nu is het tijd om uit te rusten en te genieten van familie, lekker eten en samen zijn. 

Hopelijk kunnen we straks ook weer samen zijn op school vanaf 10 januari.  Tot dan!  

 

Juf Kelly, 

 

Helaas, juf Kelly gaat ons verlaten. Na één jaar stage, een jaar WPO 

(Werkplek in opleiding) en een half jaar invalwerk, is het tijd voor juf Kelly 

om haar vleugels uit te slaan.  

Zij zal gaan werken in Lelystad op de Toermalijn. 

Een grote school waar ze vast heel blij zijn met 

alles dat juf Kelly op de keerkring geleerd heeft.  

Natuurlijk zullen we haar missen maar zijn ook blij 

voor haar dat ze nu heerlijk fulltime haar eigen 

groep mag lesgeven. 

 

Juf Kelly bedankt, we zien elkaar vast nog! 

 

Agenda december: 

 

23-12 Afsluiting thema Kunst 

24-12 Kinderen middag vrij  

25-12 t/m 9-01 Kerstvakantie 

 

10-januari Start jaar 2022* 

19-1 Start Project Energie 

 

* We gaan ervan uit dat we op 

10 januari op school mogen 

starten. Mocht er in Den Haag 

iets anders worden besloten 

laten wij u dat z.s.m. weten. 

2e oproep invullen Ouder-enquête 

 

Om goed onderwijs te kunnen blijven geven is het voor onze school 

belangrijk om te weten wat ouders van de school vinden. Daarom 

nemen alle scholen van ons bestuur binnenkort een Ouder-enquête af. 

 

Wanneer? 

De enquête loopt van 29-11 tot 24-12. Het invullen van het onderzoek 

duurt zo’n 15 minuten. Een uitnodiging voor deelname wordt via de mail 

verstuurd. Naar de 1e verzorger van elke leerling. Natuurlijk mag u de 

enquête samen met uw partner invullen. 

 

Wat gebeurt er met de uitkomsten? 

Na de sluitingstermijn ontvangt de school een rapportage. 

De uitkomst van de Ouder-enquête wordt besproken met team en MR. 

De gegevens kunnen t.z.t. ook vergeleken worden met andere scholen 

die het onderzoek hebben afgenomen. 

 

Doet u mee? 

Wij hopen dat zoveel mogelijk ouders meedoen, zodat wij een goed 

beeld krijgen. Dat helpt ons om te werken aan de juiste onderwerpen: 

wat gaat goed en waar kunnen wij ons verbeteren? 

Bibiotheek op school 

 

Juf Mariette is als leescoördinator van de 

Keerkring druk in de weer met het 

openen van een echte bibliotheek op 

school. Dit systeem heeft een écht 

uitleensysteem zodat kinderen ook 

boeken mee naar huis kunnen nemen 

en lekker veel kunnen lezen. Natuurlijk 

werken wij nauw samen met de echte 

bibliotheek die ons twee keer per jaar 

voorziet van nieuwe boeken. 

We houden u op de hoogte! 

 
 

 

 Kleurplatenactie; win leuke prijzen! 

 

Kan jij heel mooi kleuren? Kom dan gauw een tekening ophalen bij ons in de 

bibliotheek of download de kleurplaat op deze 

pagina/ https://bit.ly/KleurwedstrijdFMB 

Kleur de kleurplaat in zoals jij dat mooi vindt en wie weet win jij een mooie prijs! 

Lever je kleurplaat in vóór vrijdag 17 december bij ons in de bibliotheek of stuur deze op naar: 

website@flevomeerbibliotheek.nl. Vergeet niet je naam en telefoonnummer of e-mailadres op de 

tekening te zetten. De winnaar wordt bekend gemaakt op dinsdag 21 december. Heel veel kleurplezier! 
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Het team van OBS De Keerking wens u een fijne vakantie  

 
 

 
  

Kinderen en kunst, een super combinatie! Nog wat mooie foto’s van 

onze afsluiting van het thema kunst. Er volgt meer! 

 

 

 


