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 Katholieke Basisschool  
 de Kringloop 

 Breezandpad 7 

 6843 JM Arnhem 

 026-3830651 

 info@dekringloop.nl  

 www.dekringloop.nl 
   

Agenda 

 

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 Onderbouw  

 

              

  Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 

    Herfstvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag   31 oktober  -Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3 

Dinsdag    1 november -Meeloopmoment voor de groepen 7 en 8 

Woensdag    2 november -Meeloopmoment voor de groepen 4 t/m 6 

Donderdag   3 november -Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3 

      -Vergadering MR 

 

Maandag    7 november -Meester Ron; ambtsjubileum 40 jaar in het  

       onderwijs 

Dinsdag    8 november -Nieuwsbrief 5 

      -Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3 

Woensdag    9 november -Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3  
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Trakteren op school 

 

 

Het vieren van een verjaardag op school is natuurlijk 

altijd een feestelijke gebeurtenis. Je bent ook maar  

1 keer per jaar jarig. De jarige mag ook altijd in de klas 

trakteren. 

 

Tijdens deze eerste periode van dit schooljaar zien wij 

veel ongezonde en grote traktaties voorbijkomen.  

Hierbij het vriendelijke verzoek om de traktaties klein te 

houden en niet te calorierijk te maken. 

 

Op bijvoorbeeld 

https://www.mamaliefde.nl/traktatie-school-gezond-leuk-makkelijk-kindertraktatie-

verjaardag/ staan allerlei leuke voorbeelden van gezonde traktaties. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking 

Personele zaken 

 

• Intern begeleider 

 Het herstel van onze IB-er, Marga Jansen, verloopt voorspoedig. Na de herfstvakan-

 tie zal zij haar werkzaamheden weer volledig hervatten. Dit betekent dat wij voor de 

 herfstvakantie afscheid nemen van de interim IB-er Ilvy Henderickx. Wij bedanken 

 haar voor de uitstekend verrichtte werkzaamheden voor onze school. 

 

 

• Ambtsjubileum 

 Op maandag 7 november is meester Ron 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Wat  een 

 prestatie. Van harte gefeliciteerd.  

 Uiteraard zullen wij hem, met dit ambtsjubileum, in het zonnetje zetten 

 

 

• Conciërge 

 Vanaf 1 november zal de conciërge Michel niet meer in dienst zijn van onze school. 

 Colette blijft ons dit schooljaar ondersteunen. Vanaf 1 november is zij op de  

 maandagen t/m de vrijdagen tot 12.30 uur op onze school aanwezig. 

 

 

• Juf Suzanne 

 Het herstel van juf Suzanne gaat met kleine stapjes vooruit. De komende periode zal 

 zij, in het kader van haar re-integratie, op de donderdagen en vrijdagen enkele uren 

 in de  groepen 3 aanwezig zijn. In deze groepen verricht zij dan ondersteunende  

 werkzaamheden. 
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Halloween griezeltocht 
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Het aanmelden van nieuwe leerlingen 

 

Als uw zoon/dochter dit schooljaar 4 wordt en u kiest voor een aanmelding op onze school, 

een vriendelijk verzoek om hier niet te lang mee te wachten. 

Het is voor ons van belang te weten hoeveel kinderen er dit schooljaar nog instromen in de 

kleutergroepen. 

 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

 

Op vrijdag 28 oktober zal voor de ouders die een machtiging hebben afgegeven voor de 

vrijwillige ouderbijdrage, het eerste gedeelte van de ouderbijdrage worden geïncasseerd. 

Het gaat om een bedrag van € 27,50 per kind wat van uw rekening afgeschreven zal  

worden (kenmerk is het inschrijfnummer van uw kind (eren) op ‘de Kringloop’). 

 

Voor de ouders die zelf zorgdragen voor betaling van de vrijwillige  

ouderbijdrage en dit bedrag nog niet hebben overgemaakt,  

verzoeken wij het totaalbedrag van € 55,00 over te maken op  

rekeningnummer NL26INGB0003647722 t.n.v. Penningmeester OV  

Basisschool de Kringloop (o.v.v. van de naam en groep van uw  

kind(eren)  

 

 

Herfstvakantie 

 

 

Vanaf maandag 24 oktober hebben de kinderen, in  

verband met de herfstvakantie, een week vrij. Wij wensen 

iedereen alvast een hele fijne vakantie toe en tot  

maandag 31 oktober.  

Nationaal Schoolontbijt 

 

Dit schooljaar zullen wij met Pasen en de Koningsspelen met alle kinderen gezamenlijk  

ontbijten. Hierdoor komt het Nationale Schoolontbijt, wat oorspronkelijk gepland stond op 

vrijdag 11 november, te vervallen. 

 

 



De Kringloop - 18 oktober 2022 - pagina 5 

Ixperium Arnhem 
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Even voorstellen….. 

KIES-groep Arnhem voor Kinderen van gescheiden ouders                   

  

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Ieder kind door-

loopt hierin zijn eigen proces. Bij de KIES-groep staat de ervaring van het kind centraal. Sa-

men met andere kinderen leren ze om te gaan met hun ervaring en deze een plaats te ge-

ven. Ze kunnen de scheiding leren begrijpen. Elk kind van gescheiden ouders is welkom. Er 

hoeft geen sprake te zijn van een problematische scheiding om deel te nemen aan de KIES

-groep.  

 

Een KIES-groep wordt begeleid door 2 gecertificeerde KIES-coaches. Een groep van maxi-

maal 10 kinderen komt 8 keer bij elkaar. In een veilige omgeving werken ze aan alles wat 

met de scheiding te maken heeft. Als kinderen beter leren omgaan met de scheiding van 

hun ouders, kunnen blokkades en problemen in een vroeg stadium worden verminderd of 

zelfs opgeheven. Het KIES-programma wordt ook als preventieve hulpverlening ingezet. Uit 

onderzoek van de Universiteit Utrecht is gebleken dat de KIES-methode effectief is bij de 

verwerking van de scheiding. Ook leidt de KIES-groep vaak tot beter contact met de ou-

ders.  

 

Kinderen in Arnhem, die te maken hebben met de scheiding van hun ouders, kunnen deel-

nemen aan een KIES-groep. Omdat de Gemeente Arnhem het belangrijk vindt dat deze 

kinderen goede ondersteuning krijgen is deelname voor ieder kind gratis. Bij voldoende 

aanmeldingen zal in de wijkruimte van de Laar op vrijdag middag een KIES-groep starten. 

Er zijn nog plekjes vrij. 

 

Ouders kunnen zelf hun kind aanmelden. In Arnhem-Zuid bij KIES-Coaches Gaby Klok en 

Sheila Arnoldus. Zij zijn bereikbaar via mailadres: kiesvoordekinderen@gmail.com  

 

Nieuws van buiten 

Hoi ik ben Rens, 31 jaar en ik kom bij juf Sanne van 

groep 3 stage lopen. 

Voordat ik aan de opleiding tot leerkracht  

basisonderwijs begon ben ik psycholoog geweest in 

een verpleegtehuis. Ik merkte na een tijdje dat dit niet 

mijn passie was. Ik heb altijd al willen lesgeven op een 

basisschool en dit leek mij het perfecte moment.  

Mochten jullie iets willen vragen of gewoon een praatje 

maken dat kan altijd. Ik ben iedere dinsdag en  

woensdag aanwezig. Ik kijk ernaar uit om als leraar aan 

de slag te gaan en meer te leren over het vak. 

mailto:kiesvoordekinderen@gmail.com
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Nieuws van buiten 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


