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 Katholieke Basisschool  
 de Kringloop 

 Breezandpad 7 

 6843 JM Arnhem 

 026-3830651 

 info@dekringloop.nl  

 www.dekringloop.nl 
   

Agenda 

 

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

Zaterdag  12 november -Landelijke intocht Sinterklaas 

 

 

Maandag  14 november -Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3 

Woensdag  16 november -Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3 

      -Handbaltoernooi voor de groepen 5 t/m 8 

Donderdag 17 november -10 minutengesprekken 

Vrijdag  18 november -Open Podium middenbouw 

 

 

Maandag  21 november -Meeloopmoment voor de groepen 7 en 8 

Dinsdag  22 november -Nieuwsbrief 6 

      -Meeloopmoment voor de groepen 4 t/m 6 

      -10 minutengesprekken 

Woensdag  23 november -Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3 

Donderdag 24 november -Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3 

      -Schoen zetten 
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Sinterklaas 

 

 

Op 12 november komt Sinterklaas weer aan in het land! Het Sinterklaasjournaal is gisteren al 

begonnen. Wij volgen dit op school en houden deze verhaallijn aan voor de kinderen. De 

kinderen zijn altijd erg enthousiast.  

 

Donderdag 24 november mogen alle kinderen hun schoen zetten op school. Natuurlijk met 

wat lekkers erin voor het paard. Een mooie tekening kan de Sint ook wel waarderen.  

 

Op maandag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest op school. Voor de kinderen uit de 

groepen 1 t/m 4 zorgt Sint voor een cadeautje. Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 helpen 

de Sint door een surprise voor elkaar te maken. Hiervoor worden lootjes getrokken op 

vrijdag 11 november. 

 

Een paar afspraken hierbij zijn: 

• Het cadeautje mag € 3,00 kosten 

• Het moet in een leuke surprise gepakt worden (geen grabbeldoos of een “vieze  

 surprise”) 

• Er hoort een klein gedichtje bij 

• Zorg dat je de surprise onherkenbaar mee naar school neemt, zodat de klasgenoot 

niet weet dat jij de surprise hebt gemaakt 

 

Op maandag 5 december neem je de surprise mee naar school. Later zal nog meer  

informatie volgen over de viering op 5 december.  

 

Succes en veel plezier met de voorbereidingen. 

 

Groetjes van de Sint werkgroep 

10 minutengesprekken 

 

Op donderdag 17 november en dinsdag 22 november vinden de 10 minutengesprekken 

plaats. Tijdens deze eerste gesprekken worden de vorderingen en het welbevinden van uw 

kind(eren) besproken. Binnenkort kunt u zich, via Social Schools, inschrijven voor deze  

gesprekken. 
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Meeloopmomenten 

 

Momenteel is Maarten Zoomer de Schoolopleider van de Kringloop.  Een Schoolopleider 

houdt zich bezig met alle zaken rondom de studenten bij ons op school 

 

Vanaf 1 januari nemen wij afscheid van Maarten. Hij gaat als beleidsmedewerker volledig 

aan de slag bij het bestuursbureau van de Delta Scholengroep. 

 

Vanaf 1 januari 2023 wordt Helma de Haardt de nieuwe Schoolopleider van de Kringloop. 

Om deze functie te kunnen vervullen, staat zij vanaf 1 januari op de dinsdagen niet meer 

voor groep 1/2C. 

 

Juf Maureen wordt vanaf 1 januari op de dinsdagen de leerkracht van deze groep. 

 

 

 

 

Gezonde traktaties 

 

 

 

Wilt een gezonde traktatie maken, maar even geen idee 

hoe en wat……. 

Wellicht brengt de informatie via onderstaande link u op 

leuke ideeën 

 

https://jufmaike.nl/gezonde-traktaties-voor-op-school/ 

 

 

Schoolopleider 

 

Omdat het de laatste tijd steeds drukker wordt bij de  

kapstokken in de school, brengen wij onderstaande nog even 

onder uw aandacht; 

 

In de jaarkalender staan de zogenaamde meeloopmomenten 

aangegeven. Tijdens deze momenten kunt u met uw kind(eren) 

mee naar binnen lopen.  

Van deze regel kan afgeweken worden als de betreffende  

leerkracht of de aanspreekpunten op het schoolplein hiervan 

op de hoogte zijn. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking 


