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 Katholieke Basisschool  
 de Kringloop 

 Breezandpad 7 

 6843 JM Arnhem 

 026-3830651 

 info@dekringloop.nl  

 www.dekringloop.nl 
   

Agenda 

 

Vrijdag  23 september -Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3 

 

 

Maandag  26 september -19.00 u - 20.00 u : informatieavond voor de  

       groepen 3 t/m 5 

Dinsdag  27 september -19.00 u - 20.00 u : informatieavond voor de  

       groepen 1/2 

Woensdag  28 september -Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3 

Donderdag 29 september -19.00 u - 20.00 u : informatieavond voor de  

       groepen 5/6 t/m 8 

Vrijdag  30 september -Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3 

 

 

Maandag    3 oktober  -Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3 

Dinsdag    4 oktober  -Meeloopmoment voor de groepen 4 t/m 6 

      -Nieuwsbrief 3 

Woensdag    5 oktober  -Dag van de Leraar 

      -Meeloopmoment voor de groepen 7 en 8 

Vrijdag     7 oktober  -Studiedag voor alle scholen van de Delta  

       Scholengroep. Alle leerlingen zijn vrij 
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Pesten!? Dat willen wij niet op de Kringloop! 

 

Pesten!? Dat willen wij niet op de Kringloop! Als een kind hiermee te maken krijgt, dan is het 

van belang dit eerst te delen met de eigen leerkracht. Ook kunnen ouders en kind(eren) dit 

bespreken met de betreffende bouwleider. Juf Franca is bouwleider van de onderbouw, juf 

Marion van de middenbouw en meester Mike van de bovenbouw.  

 

Uiteindelijk kunnen ouders en kind(eren) dit ook neerleggen bij de anti-pestcoördinator  

juf Jacqueline. Zij heeft hiervoor een cursus gevolgd. Op de Kringloop hanteren wij een  

anti-pestprotocol. Dit protocol is te vinden op onze website www.dekringloop.nl  

Dag van de leraar 

 

 

Woensdag 5 oktober is de Dag van de Leraar. De Dag van de Leraar 

is de Nederlandse variant van de internationale World Teachers Day. 

De Dag van de Leraar valt in de Nationale Onderwijsweek en is  

bedoeld als een feestdag voor alle leraren in Nederland. Op deze 

dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van Onderwijs. 

Even voorstellen….. 

 

Ik zal mijzelf even kort aan u voorstellen, ik ben Jeanine Fieret en ik zit 

in het vierde (laatste) jaar van de Pabo op de HAN in Arnhem. Naast 

school ben ik vaak te vinden in de sportschool. U kunt mij op  

De Kringloop tegenkomen want ik ga dit jaar stagelopen in groep 3a 

bij juf Marion. Ik ben aanwezig op de maandagen en vanaf de  

herfstvakantie de maandagen, dinsdagen en woensdagen. Vorig 

jaar heb ik ook al stagegelopen op de Kringloop in groep 4 en ik kijk 

er erg naar uit om dit jaar in groep 3 stage te lopen! 

 

 

Mijn naam is Sigrid en ben 46 jaar. Dit jaar kom ik op maandag en 

donderdag in groep 1/2 bij juf Helma mijn LIO stage lopen.  

Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. Op dit moment ben ik nog  

werkzaam als gastouder maar ik hoop volgend schooljaar een baan 

in het onderwijs te vinden. Naast mijn gezin, opleiding en mijn werk 

ga ik graag naar de bioscoop of gezellig winkelen met vriendinnen. 

Ook teken, lees en fotografeer ik graag.  

Ik heb heel veel zin in om er samen met de kinderen en juf Helma 

een fijne tijd van te maken. 
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Nieuws van buiten 

 

De Kiestraining in de Schuytgraaf start op maandag 31 oktober a.s. 
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Nieuws van buiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Als pleegouder ben je hard nodig!   

De vraag naar pleegouders neemt toe! Er zijn nog te veel kinderen die wachten op een 

plek in een pleeggezin en hier geen uitzicht op hebben. Ook in jouw gemeente.   

   

 

Deeltijd, voltijd of crisis    

Er zijn verschillende soorten pleegzorg. De kans is groot dat er een vorm van pleegzorg is die 

bij jou en jouw gezin past! Bij meer dan de helft van de pleegzorgvragen betreft het een 

vraag om deeltijd pleegzorg, waarbij een pleegkind meestal eens in de twee weken een 

weekend in het pleeggezin komt. Bij crisis- en voltijd pleegzorg zijn kinderen volledig bij het 

pleeggezin. Het kan dus zijn dat een pleegkind er een aantal dagen per maand is of iedere 

dag. Soms voltijd voor een korte periode of soms zelfs tot aan zelfstandigheid. Dit is  

afhankelijk van de vorm van pleegzorg die je als gezin biedt. 

 

 

Onze samenwerking om pleegouders te vinden   

Samen met elf gemeentes in Centraal Gelderland, waaronder Gemeente Arnhem en 

pleegzorgorganisaties Entrea Lindenhout, William Schrikker Gezinsvormen en Pactum 

bundelen wij onze krachten. Wij zetten ons met verschillende acties in om op deze manier 

meer pleegouders te vinden. Onlangs ging bijvoorbeeld onze spandoekenactie van start. 

Heb jij er al één (of twee) zien hangen op het schoolplein? Binnenkort hangen ze ook bij 

een groot aantal sportclubs in de regio!   

  

 

Wil jij iets doen? Heb je tips? Of wil je meer weten over het pleegouderschap? Kijk op: 

www.ikwilpleegouderworden.nl. Je vindt ons ook op social media door te zoeken naar 

‘Pleegouder worden Centraal Gelderland’  

https://tinyurl.com/msu5k7nu

