
 

Nieuwsupdate Kindcentrum 
Muiderkring november 2021 
In deze nieuwsbrief nemen wij u graag mee in de ontwikkelingen rondom KC Muiderkring. We zullen 

u meer vertellen over de volgende onderwerpen: 

• Agenda 

• Terugblik afgelopen periode 

• orona 

• Sinterklaas 

• Uitnodiging informatie avond  

Agenda 

 

23 november: 19.00 - 20.00 uur informatie avond online voor alle ouders 

2 december: speellokaal versieren voor Sinterklaasfeest; wie helpt mee? 

3 december:  Sinterklaasfeest 

6 december: Sint opruimen en versieren voor Kerst; wie helpt mee?  

21 december: Kerstdiner 



22 december: Kerst opruimen; wie helpt mee?  

22 december t/m 11 januari: kerstvakantie  

Terugblik afgelopen periode 

 

We hebben de afgelopen weken 2 studiedagen gehad waarin we heel veel met elkaar besproken en 

afgestemd hebben. Tijdens de informatie avond van dinsdag 23 november zullen wij u hier meer 
over vertellen. 

We zijn ontzettend blij met de resultaten die nu behaald zijn en kijken erg uit naar onze verhuizing in 

januari. De kleuters sluiten hierop mooi aan met hun thema verhuizen. En in de overige groepen zijn 

we druk bezig met het thema uitvindingen. Ook de gezamenlijke knutselochtend voor de 
lampionnen was een groot succes; bedankt aan alle ouders die geholpen hebben.  



 

 



 

 



Corona 

 

Zoals u weet zijn de coronamaatregelen aangescherpt. Bij ons op school is er helaas op dit moment 
ook een groep in quarantaine. Deze beslissing hebben we in goed overleg met de GGD genomen.  

Daarnaast doen wij ook een beroep op u, zodat we samen meer grip houden op de situatie. Wij 

willen u vragen om onze regels te respecteren en dus niet de school in te komen bij ophalen en 

wegbrengen. U bent op afspraak welkom in de school, klachtenvrij en met een mondkapje op. Bij 

een positieve test binnen het gezin vragen wij u dit melden bij de leerkracht en directie via parro of 
per mail.  

Mocht een hele groep in quarantaine moeten en dus thuis moeten blijven dan zal de school zo snel 

als mogelijk is weer thuisonderwijs regelen. Dit geldt ook voor de individuele kinderen die in 

thuisquarantaine moeten.  

Het kan ook zijn dat een leerkracht in quarantaine moet of thuis moet blijven om zich te laten testen. 

We proberen dan vervanging te regelen, zodat het onderwijs door kan blijven gaan. Echter het is u 

ook niet ontgaan dat we momenteel in Nederland met een groot lerarentekort te maken hebben. 

Het kan dus voorkomen dat er geen invaller beschikbaar is. Als er geen invaller beschikbaar is en er 
geen interne oplossing mogelijk is, dan kunnen wij niet anders dan een groep naar huis sturen.  

Wij hopen op uw begrip hierin en zorg voor elkaar.  



Sinterklaas 

 

U kunt het haast niet gemist hebben.....Sinterklaas is weer aangekomen in Nederland! En inmiddels 

heeft hij al zijn eerste bezoek aan ons Kindcentrum gebracht! De schoentjes zij n allemaal gevuld en 
er waren veel blije gezichtjes.  

We hebben vernomen dat Sinterklaas op vrijdag 3 december een bezoek komt brengen aan ons 

Kindcentrum. Helaas zal Sinterklaas dit jaar wel alleen door de kinderen ontvangen worden en 

kunnen er geen ouders bij aanwezig zijn.  

De kinderen van groep 6 t/m 8 maken dit jaar surprises en hebben inmiddels de lootjes getrokken. 

We hebben in overleg met de ouderraad besloten dat er een cadeau voor 7,50 euro gekocht wordt. 

Dit geld besteden ze dus helemaal aan het cadeau voor hun klasgenootje, en niet aan materialen 

voor de surprise. De surprises verwachten wij op donderdag 2 december op school met de naam van 
het kind voor wie hij is erop, want we willen geheim houden wie hem gemaakt heeft.  

Aangezien u niet aanwezig mag zijn bij de feestelijke activiteiten zullen de leerkrachten uiteraard 
veel foto's en/of filmpjes maken. Deze zullen we delen in Parro.  



Informatie avond (digitaal) 

 

Aanstaande dinsdag, 23 november van 19.00-20.00 uur, nodigen wij u allen uit om onze informatie 

avond over het unit onderwijs bij te wonen. We zijn tot op het laatste moment bezig geweest om 

deze fysiek te laten plaatsvinden, echter door de verscherpte maatregelen vindt deze toch helaas 
digitaal plaats.  

Wij nodigen u allen als ouder uit om digitaal deze avond bij te wonen via onderstaande link. Tijdens 

deze avond zullen wij u een impressie geven van ons mooie pand, we zullen u meer vertellen over 

ons onderwijs en wat dit betekent voor uw kind(eren) en we zullen u vertellen wat de voordelen zijn 
van het unit onderwijs.  

Dinsdag, 23. november · 7:00 – 8:00pm 

Link voor videogesprek: https://meet.google.com/tqp-ohch-qhi 

We zullen dinsdag deze link nogmaals delen via Parro. Door op de link te klikken heeft u toegang om 
deel te nemen. Tot dinsdag! 

 

https://meet.google.com/tqp-ohch-qhi


 

 

 



 

 

 

Contact 

0294  - 26 19 73  |  info@kcmuiderkring.nl  

Constantijn Huygenslaan 1 • 1398 XG Muiden (tijdelijk) 

Kruitmolen 1 • 1398 HA Muiden (na 1-1-2021) 

tel:0294-261973
tel:0294-261973
mailto:info@kcmuiderkring.nl

