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 Katholieke Basisschool  
 de Kringloop 

 Breezandpad 7 

 6843 JM Arnhem 

 026-3830651 

 info@dekringloop.nl  

 www.dekringloop.nl 
   

Wij zijn weer gestart….. 

 

Wij zijn weer gestart. Voor de meeste kinderen was het de eerste schooldag  

natuurlijk best spannend. Even wennen aan de nieuwe juf en/of meester, andere  

vakken enz. De kop is eraf! 
           

 
 
Wij wensen alle kinderen, ouders, verzorgers 
 en overige betrokkenen een heel fijn  
     schooljaar toe. 
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Agenda 

 

Dinsdag     6 september -Nieuwsbrief (Weetje Weetje 1) 

Woensdag    7 september -Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3 

 

Maandag  12 september -Meeloopmoment voor de groepen 4 t/m 6 

Dinsdag  13 september -Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3 

      -Schoolfotograaf voor de groepen 3B t/m 8 en  

        broertjes en zusjes die op school zitten 

Donderdag 15 september -Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3 

Vrijdag  16 september -Meeloopmoment voor de groepen 7 en 8 

      -Schoolfotograaf voor de groepen 1/2 en 3A 

 

Maandag  19 september -Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3 

Dinsdag  20 september -Nieuwsbrief 2 (Weetje Weetje 2) 

De Gouden Weken 

 

De eerste weken van het nieuwe schooljaar worden door onderwijskundigen en ook door 

ons aangeduid als de Gouden Weken. De Gouden Weken zijn de eerste weken van het 

nieuwe schooljaar, de weken waarin alles nog nieuw is en de groep samen met de  

leerkrachten een basis gaan leggen voor de rest van het schooljaar. Alle klassen gaan de 

eerste periode gericht aan de slag met de groepsdynamiek. 

We proberen de groepsvorming te optimaliseren door diverse 

spel- en werkvormen aan te bieden. Door deze intensieve  

investering aan o.a. het begin van het schooljaar willen we de 

kinderen een veilige en goede plek in hun groep bieden,  

waardoor ze in staat zijn het beste uit zichzelf te halen. 

 

Onze school voert dit schooljaar het programma van De  

Vreedzame School in. Dit programma wil een bijdrage leveren 

aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en 

‘betrokken’ burgers. Deze week ontvangt u een aparte  

nieuwsbrief over het eerste blok van de Vreedzame School. 
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meeloopmomenten 

 

Zoals u waarschijnlijk wel weet gaan de leerlingen uit alle groepen in principe  zelfstandig 

naar de klas. Om tegemoet te komen aan de behoefte om regelmatig met uw kind(eren) 

mee naar boven te lopen, zijn er op afwisselende dagen zogenaamde meeloopmomen-

ten.  

U kunt op deze momenten vanaf 8.15 uur tot 8.30 uur met uw kind meelopen naar de klas. 

Deze meeloopmomenten staan in de jaarkalender. Wij hebben het aantal meeloopmo-

menten ten opzichte van het vorige schooljaar uitgebreid. 

Vanzelfsprekend kunt u voor dringende mededelingen aan de leerkracht altijd met uw 

zoon/dochter mee naar binnenlopen. Dit geldt ook voor de nieuwe leerlingen. 

 

Onderwijsassistenten 

 

 

Momenteel werken er 4 onderwijsassistenten bij ons op school, te weten; 

 

Juf Michelle 

Michelle werkt op de maandagen t/m de vrijdagen, met uitzondering van de vrijdagmid-

dagen. Zij biedt ondersteuning in de groepen 1/2. 

 

 

Juf Fleur 

Zij werkt op de maandagen t/m de  vrijdagen. Op de dinsdagochtenden en de vrijdag-

middagen biedt zij ondersteuning in de middenbouw. De overige dagen/dagdelen biedt 

zij ondersteuning in de groepen 1/2. 

 

 

Juf Daniëlle 

Zij werkt op de maandagen, dinsdagen en donderdagen. Juf Daniëlle biedt ondersteuning 

in de groepen 5A, 5B/6B en 6A 

 

 

Meester Bert 

Hij werkt op de maandagochtenden, dinsdagen (de hele dag), woensdagen, donderda-

gen (de hele dag) en de vrijdagochtenden. Meester Bert biedt ondersteuning in de  

groepen 7A en 8A 
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Gymnastiekrooster 

 
Gymnastiek door de vakleerkracht meester Djoss voor de groepen 3 t/m 8 in de sporthal 

Elderveld 

 
Groep 3A  van juf Maureen en juf Marion 

Donderdag 14.05 uur - 14.45 uur De kinderen mogen vanaf de sporthal naar huis 

    

Groep 3B van juf Sanne T en juf Astrid 

Maandag  10.45 uur - 11.30 uur  

 

Groep 4A van juf Sjak en juf Maureen 

Maandag  09.15 uur -  10.00 uur  

Donderdag 13.25 uur - 14.05 uur 

 

Groep 4B van meester Ron en juf Astrid  

Maandag  10.00 uur - 10.45 uur 

Donderdag 12.45 uur -  13.25 uur 

 

Groep 5A van juf Trudi en juf Agneta 

Maandag  12.45 uur - 13.25 uur 

Donderdag 10.45 uur - 11.30 uur 

 

Groep 5B/6B van juf Irene 

Maandag  08.30 uur - 09.15uur      Om 8.20 uur verzamelen bij de sporthal 

Donderdag 11.30 uur -12.15 uur  

 

Groep 6A juf Dorothé en meester Mike 

Maandag  11.30 uur - 12.15 uur   

Donderdag 09.15 uur – 10.00 uur 

 

Groep 7A van juf Sanne B 

Maandag  13.25 uur - 14.05 uur  

Donderdag 10.00 uur - 10.45 uur      

 

Groep 8a van juf Ria en juf Agneta 

Maandag   14.05 uur - 14.45 uur De kinderen mogen vanaf de sporthal naar huis 

Donderdag 08.30 uur - 09.15 uur Om 8.20 uur verzamelen bij de sporthal  
 
 

Gymnastiek door de vakleerkracht meester Djoss in de speelzaal van de Kringloop 

 
De groepen 1/2A, 1/2B, 1/2C, 3A en 3B krijgen op de dinsdagen gymnastiekles in de  

speelzaal. 

 

Tijdens de gymnastieklessen is het volgende verplicht:  

• gymnastiekkleding; 

• gymnastiekschoenen (geen zwarte zolen); 

• I.v.m. de veiligheid lange haren in een staart en sieraden afdoen 
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Schoolfoto’s 

 

Dinsdag 13 september en vrijdag 16 september worden de schoolfoto’s gemaakt. 

Dinsdag 13 september van de kinderen uit de groepen 3B t/m 8 en broertjes/zusjesfoto’s 

van de kinderen die op school zitten. Vrijdag 16 september worden er foto’s gemaakt van 

de kinderen uit de groepen 1/2 en 3A. 

 

Wanneer het weer op beide dagen goed is, worden er buiten 

foto’s gemaakt. Zo niet, dan wordt er gekozen voor een licht 

gemêleerde grijze achtergrond, zoals het voorbeeldje. Qua  

kleding is bijna alles geschikt, vooral kleding met kleur en  

spijkerkleding komt erg goed over. Een grijs shirt is nu niet aan te 

raden. 

 

Andere tips; 

Denk er ook aan om brillen op te poetsen, mooi ingevlochten haren aan de achterkant zijn 

niet zichtbaar, plakplaatjes graag zelf vooraf wegpoetsen. 

 

U kunt de foto’s na vrijdag 16 september over ca 2 weken verwachten. 

 

Met vriendelijke groet,  

  

Maaike Melgers  

Mooie Portretten  

www.mooieportrettenshop.nl  

 

 

 

 

Het rooster voor het maken van de schoolfoto’s ziet 

er als volgt uit: 

 

Dinsdag 13 september Vrijdag 16 september 

08.35 u - 09.30 u        Broertjes-zusjes foto 08.35 u - 09.05 u       Groep 1/2A 

09.30 u - 10.00 u        Groep 3B 09.05 u - 09.35 u       Groep 1/2B 

10.00 u - 10.25 u        Groep 4A 09.45 u - 10.15 u       Groep 1/2C 

10.45 u - 11.15 u        Groep 4B 10.15 u - 10.45 u       Groep 3A 

11.15 u - 12.00 u        Groep 5A  

12.30 u - 13.00 u        Groep 5B/6B  

13.00 u - 13.30 u        Groep 6A  

13.30 u - 14.00 u        Groep 7A  

14.00 u - 14.30 u        Groep 8A  

http://www.mooieportrettenshop.nl

