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 Katholieke Basisschool  
 de Kringloop 

 Breezandpad 7 

 6843 JM Arnhem 

 026-3830651 

 info@dekringloop.nl  

 www.dekringloop.nl 
   

Agenda 

 

Dinsdag    4 oktober  -Vergadering OV 

Woensdag    5 oktober  -Dag van de Leraar 

      -Opening Kinderboekenweek 

      -Meeloopmoment voor de groepen 7 en 8 

Vrijdag     7 oktober  -Studiedag voor alle scholen van de Delta  

       Scholengroep. Alle leerlingen zijn vrij 

 

 

Maandag  10 oktober  -Vergadering MR 

Dinsdag  11 oktober  -Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3 

Donderdag 13 oktober  -Inloopavond 

Vrijdag  14 oktober  -Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3 

      -Voorleeswedstrijd voor de groepen 7 en 8 

 

 

Maandag  17 oktober  -Studiedag team. Alle leerlingen zijn vrij 

Dinsdag  18 oktober  -Nieuwsbrief 4 

Woensdag  19 oktober  -Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3 

Donderdag 20 oktober  -’s Avonds Halloween 

Vrijdag   21 oktober  -Open Podium OB  
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Schoolshirts vermist 

 

 

Bij het tellen van de groene schoolshirts missen wij nog een aantal shirts. Het kan zijn dat uw 

kind het shirt na een activiteit mee naar huis genomen heeft en dat het aan uw aandacht 

is ontsnapt. Wij verzoeken u vriendelijk om te kijken of er een shirt thuis is blijven liggen. Als 

dat zo is, wilt u die dan aan uw kind meegeven naar school? Wij hopen op deze manier de 

schoolshirts weer compleet te krijgen. 

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 wereld-

wijd stilgestaan bij het belang van Onderwijs. 

Naschoolse beweegactiviteiten eind 2022 

 

De afgelopen weken ben ik bezig geweest met de voorbereiding van de naschoolse  

beweegactiviteiten tot aan de kerstvakantie. Ongeveer 100 leerlingen hebben zich  

aangemeld om mee te doen met deze activiteiten. Ik vind het leuk om te zien dat er  

zoveel animo voor is. Ik ga er alles aan doen om er een leuk en sportief blok van te maken. 

Tijdens de naschoolse beweegactiviteiten gaan we nadruk leggen op het verbeteren van 

de motorische vaardigheden. Ik heb een divers aanbod voorbereid ter verbetering van het 

uithoudingsvermogen, de snelheid, lenigheid/flexibiliteit & coördinatie. Dit gaan wij doen 

met behulp van samenwerkingsspelen, turnactiviteiten en klassikale spellen. 

 

Djoss Smalen 
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Even voorstellen….. 

 
Mijn naam is Renzo Thijssen, 20 jaar en kom het komende halfjaar stagelopen in groep 6A 

bij meester Mike. Eerst kom ik elke donderdag stagelopen en over een paar weken elke 

woensdag en donderdag. Zelf zit ik nu in het 2e jaar van de pabo in Nijmegen en heb ik 

hiervoor ook al op 2 verschillende basisscholen stagegelopen. Nu ga ik wat meer over  

mijzelf vertellen. Ik woon in de buurt van de Kringloop in de Schuytgraaf; al bijna mijn hele 

leven. Ook sport ik 3 keer in de week tegenover de Kringloop. Ik korfbal al bijna meer dan 

12 jaar bij EKCA met veel plezier. Naast school en stage heb ik ook nog een bijbaantje bij 

de New York pizza als leidinggevende, waar ik ook al 6 jaar werk. Mijn hobby´s zijn vooral 

lekker erop uitgaan met vrienden. Samen leuke activiteiten ondernemen vind ik het leukste 

om te doen in mijn vrije tijd. Verder kijk ik erg uit naar deze stage en heb ik er ontzettend 

veel zin in.  

Kinderboekenweek 

 

Van 5 oktober t/m 16 oktober is het weer Kinderboekenweek.                                                  

Het thema van dit jaar is ‘Gi-Ga-Groen’. Op woensdag 5 okto-

ber opent elke bouw de Kinderboekenweek bij het podium. 

Wij werken als school t/m vrijdag 14 oktober aan dit thema. 

 

                                                                                                 

In de groepen 7 en 8 wordt de voorleeswedstrijd gehouden. De 

schoolwinnaar gaat onze school vertegenwoordigen in de  

Arnhemse finaleronde. De voorleeswedstrijd vindt plaats op  

vrijdag 14 oktober om 13.00 uur. Van elk kind dat meedoet met 

de voorleeswedstrijd mag 1 ouder aanwezig zijn om dit bij te 

wonen. 

Spaar mee voor onze schoolbieb 
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Studenten bewegingsonderwijs 

Studenten op de maandagen 

 

Ik ben Koen Herman, 1e jaars ALO student aan de Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen. Ik ben 22 jaar, ik kom uit het mooie Brabant, 

maar ik woon nu al 2 jaar in Nijmegen. Als hobby ga ik graag naar de 

sportschool en soms speel ik een potje padel.  

Aankomend half jaar komen Nick en ik stage lopen op jullie school, 

waar we erg veel zin in hebben!  

We hopen een hoop te leren en ervaring op te doen op jullie school 

en een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jullie 

leerlingen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Nick Verhoeven en ik ben 21 jaar. Ik ben geboren in  

Zevenaar, maar woon sinds vorig jaar augustus in het mooie Lobith.  

Dit jaar ben ik begonnen aan mijn studie Academie Lichamelijke  

Opvoeding (ALO) en zit momenteel dus ook in het eerste leerjaar van 

de HAN. Voor deze studie heb ik nog een andere studie afgerond  

namelijk Sport & Bewegen op het MBO 4 in Doetinchem. Daar heb ik 

afgelopen juli mijn diploma behaald. Als hobby’s heb ik voetballen bij 

de mooiste club van het land namelijk SV OBW. Daarnaast wil ik nog 

wel eens de racefiets pakken en een rondje gaan fietsen in het mooie 

Montferland. Als ik naast mijn opleiding en sporten nog vrije tijd heb doe 

ik graag wat met vrienden.  

Aankomend half jaar komen Koen en ik stage lopen in Arnhem en daar 

hebben wij heel veel zin in! Niet alleen om les te geven, maar ook om 

ons te ontwikkelen met de hulp en kennis van u.   
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Studenten bewegingsonderwijs 

Studenten op de donderdagen 

 

Aankomend half jaar zal ik stage lopen in het bewegingsonder-

wijs bij de Kringloop. Maar wie ben ik eigenlijk? 

 

Levi Pistorius, 21 jaar oud, Nijmegen 

 

Ik vind het erg leuk om kinderen te helpen om beter te leren  

bewegen, vandaar dat ik ook heb gekozen voor de ALO 

(academie lichamelijke opvoeding) aan de HAN. Naast mijn  

studie ben ik ook voetbaltrainer bij SV Orion en in de  

academie van Vitesse. Naast training geven, voetbal ik zelf ook 

bij SV Orion en als er tijd over is vind ik het leuk om te gaan mountainbiken in de bossen. 

 

 

Mijn naam is Danique Boswinkel, ik ben 20 jaar oud. Ik woon in  

Deventer samen met mijn ouders en jongere broertje. Ik zit in mijn 

eerste leerjaar van de HAN in Nijmegen. Voordat ik ben begonnen 

aan de HAN in Nijmegen heb ik een MBO diploma afgerond  

namelijk het CIOS in Arnhem. Hierbij heb ik het profiel BOS afgerond 

à BOS staat voor Buurt, Onderwijs & Sport. Ik heb voor de HAN  

gekozen, omdat ik het leuk vind om met kinderen te werken. Ik vind 

daarnaast ook dat iedereen een eerlijke kans moet krijgen om te 

kunnen sporten. Voor sommige kinderen is het lastig om zich bij een 

sportvereniging aan te sluiten omdat hun ouders het niet al te 

breed hebben. Doordat er buurtsportcoach de wijken ingaan,  

krijgen deze kinderen toch een eerlijke kans om ook lekker te kun-

nen bewegen. Als gymdocent vind ik het ook belangrijk om de kin-

deren te motiveren om lekker te gaan blijven bewegen en minder 

snel thuis de Ipad of achter de TV te duiken. 

Mijn hobby is voetballen, daarnaast vind ik het ook altijd erg leuk 

om samen met mijn vrienden & vriendinnen wat leuks te gaan doen. Daarnaast werk ik in 

het weekend achter de klantenservice bij de Intratuin. 

Ik hoop de aankomende periode / jaren nog veel te mogen leren, zodat ik het beste uit 

mijzelf naar boven kan halen om zo het beste bewegingsonderwijs voor de kinderen te  

kunnen aanbieden. 

 
 

Ik ben Jesper Brand, 21 jaartjes jong en woon in Borculo, 

samen met mijn ouders, jongere zus en hond. Ik ben dit 

jaar begonnen aan een nieuw avontuur in de vorm van 

de HBO studie ALO in Nijmegen. Hiervoor heb ik MBO 

niv4 S&B op Het Graafschap College afgerond met een 

kleine verlenging door 2 knieoperaties. In vrije tijd vind je 

mij vooral op het voetbalveld. Hierbij ik train dit seizoen 

de JO15-1 en speel ik zelf in de selectie van mijn  

vereniging.  

Ik hoop ik de komende jaren nog veel te leren om zo 

een uitstekende docent Lichamelijke Opvoeding te  

worden 
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Inloopavond 

 

Familieviering op 16 oktober 

 

Bid je wel eens tot God? Vraag je Hem om hulp of wil je 

gewoon iets met hem delen? Soms is dat best lastig, zeker 

als je het gevoel hebt dat het allemaal niet zo lekker gaat. 

Dan kun je wel bidden, maar dan lijkt het of God jou hele-

maal niet hoort. Je gaat twijfelen: bestaat God eigenlijk 

wel? In de familieviering op zondag 16 oktober horen we 

hoe Mozes, ondersteund door mensen dicht bij hem, blijft vertrouwen op God, als hij met de 

Israëlieten in een moeilijke tijd doormaakt. En in het evangelie vertelt Jezus een verhaal van 

een vrouw die gerechtigheid wil en maar blijft aandringen, totdat ze dat krijgt. Ze blijft  

vertrouwen dat het lukt. Zo roept Jezus ons op om te blijven bidden, vol vertrouwen dat alles 

goed komt. 

In de viering gaan we ervaren hoe moeilijk het soms is om iets vol te houden. 

Het kinderkoor uit Huissen is er ook met leuke liedjes die je mee kunt zingen. 

Je bent van harte welkom in deze viering speciaal voor kinderen en hun familie. We  

beginnen om 9.45 uur in de Lucaskerk in Elden. 

 

De volgende familievieringen zijn op zondag 27 november (eerste zondag van de Advent) 

om 9.45 uur en op zaterdag 24 december (kerstavond) om 18.00 uur en 20.00 uur. 

 

En elke zondag is er tijdens de viering van 9.45 uur een speciale kinderwoorddienst. Ook 

daar ben je natuurlijk van harte welkom! 

 

 

 

Onze jaarlijkse inloopavond staat gepland op donderdag 13 oktober tussen 18.30 uur en 

19.30 uur. Tijdens deze avond kunnen de kinderen aan een ouder/verzorger hun werk laten 

zien. U bent van harte uitgenodigd. 

 

Vanwege de oplopende coronabesmettingen (momenteel zijn er 3 personeelsleden  

positief getest op corona), kan er dit schooljaar slechts één ouder/verzorger per kind  

aanwezig zijn.  

 

       

Nieuws van buiten 


