Katholieke Basisschool
de Kringloop
Breezandpad 7
6843 JM Arnhem
026-3830651
info@dekringloop.nl
www.dekringloop.nl
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Dinsdag

22 november

-Nieuwsbrief 6
-Meeloopmoment voor de groepen 4 t/m 6
-10 minutengesprekken
-Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3
-Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3
-Schoen zetten

Woensdag
Donderdag

23 november
24 november

Maandag
Vrijdag

28 november
2 december

-Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3
-Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3
-Open Podium bovenbouw. Alle ouders van
leerlingen uit de bovenbouw zijn van harte
welkom

Maandag
Dinsdag

5 december
6 december

Donderdag

8 december

-Sinterklaasviering
-De leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 zijn vrij
-Nieuwsbrief 7
-Vergadering MR
-Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3
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Schoen zetten

Donderdag 24 november mogen alle kinderen hun schoen
zetten op school, vergeet deze niet mee te geven! Natuurlijk
met wat lekkers erin voor het paard. Een mooie tekening kan
de Sint ook wel waarderen. Op vrijdag 25 november gaan we
in de klas kijken wat de kinderen hebben gekregen.

Sinterklaasviering

Maandag 5 december bezoekt Sinterklaas samen met zijn
pieten onze school. We vinden het gezellig als de ouders buiten
aanwezig zijn om Sint te verwelkomen. Ook bij de vieringen
mogen de ouders aanwezig zijn. Het rooster is als volgt:
9.00 u- 9.45 u: groepen 1-2a, 1-2b, 1-2c en 3B (juf Sanne)
10.00 u-10.45 u: groepen 3A (juf Marion), 4A, 4B en 5A

De overige groepen vieren het feest gezellig met elkaar in de klas. Kinderen uit de groepen
5 t/m 8 moeten ’s morgens (5 december) hun surprise meenemen.
Denk er nog even aan:
•
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

Zelftesten af te halen bij juf Colette

Corona is helaas niet weg. Testen bij klachten is dan ook het advies.
Desgewenst kunt u een zelftest voor uw zoon/dochter afhalen bij onze conciërge, juf
Colette.
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Vooraankondiging - Kerst op de Kringloop

We hebben besloten om dit jaar weer een kerstmarkt te organiseren. De kerstmarkt zal plaatsvinden
op donderdagochtend 22 december. Alle kinderen
zijn deze dag om 11.45 uur vrij. ’s Avonds komen de
kinderen weer naar school voor het kerstbuffet.
Het kerstbuffet voor alle kinderen van de school
begint ’s avonds om 17.30 uur en eindigt om 18.45
uur. Verdere uitleg hierover volgt later.

De tijden van de kerstmarkt worden later bekend
gemaakt. Kinderen gaan met hun ouders de kerstmarkt bezoeken. De kinderen stallen er hun
zelfgemaakte werkjes uit en er zijn verschillende
activiteiten te doen.
We zijn nog op zoek naar creatieve ouders die wat
kunnen/willen maken wat op de kerstmarkt verkocht
mag worden. Denk hierbij aan houders voor waxinelichtjes, kerstboomhangers etc. De opbrengst gaat
naar het goede doel.
Ook zal er een kraam met kerstbaksels komen. Als u
het leuk vindt om bijvoorbeeld kerst cakejes en koekjes te bakken dan kan dit ook.
Wanneer u interesse heeft om iets te maken voor de kramen, neem dan contact op met juf
Marloes (groep 1/2A) en juf Helma (groep 1/2C).
De opbrengst van de kerstmarkt zal geschonken worden aan een goed doel. Welk goed
doel dit zal zijn en verdere informatie over deze dag volgt later.
Groeten de kerstwerkgroep

Begin en einde van de dag
Net voor de herfstvakantie waren er 5 personeelsleden van de Kringloop positief getest op
corona. Op dit moment zijn er geen personeelsleden positief getest op corona. We zien nu
wel een toename van het aantal positief geteste leerlingen.
Volgens de informatie vanuit het RIVM zijn de coronabesmettingen momenteel op landelijk
niveau weer aan het afnemen. Daarom gaan we vanaf maandag 28 november weer
terug naar de oorspronkelijke schooltijden.
Dit betekent dat alle leerlingen ‘s morgens weer vanaf 8.20 uur in de school kunnen komen
en dat de groepen 1/2 aan het einde van de middag niet 5 minuten eerder naar huis gaan.
De leerlingen uit de groepen 1/2 zijn dan weer op de maandagen, dinsdagen en donderdagen om 14.45 uur vrij en op de woensdagen en vrijdagen om 11.45 uur.
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Bewegingsonderwijs november 2022
Naschoolse beweegactiviteiten:
Eind september zijn we begonnen met de naschoolse beweegactiviteiten voor de groepen
3 t/m 8. Ongeveer 100 leerlingen hebben zich aangemeld en doen hier met veel enthousiasme aan mee. Elke week bereid ik een divers assortiment aan spellen, activiteiten en
oefeningen voor om leerlingen op een plezierige manier te stimuleren zichzelf bewegend te
ontwikkelen.

Skillsbox:
Ik heb deze maand de skillsbox aangevuld met meerdere materialen, om leerlingen op een
vrijblijvende manier de kans te bieden meerdere sporten uit te proberen. Boogschieten,
softbal, rugby en basketbal zijn toegevoegd. Ook hebben we een tijdschema gemaakt om
alle leerlingen de kans te geven hier gebruik van te maken.

Bloc testen:
Maandag 21 november stonden de bloc-testen op het programma. De groepen 3 t/m 8
kregen een aantal beweegtesten om te kijken hoe zij er motorisch voor stonden. Met deze
informatie kan ik de lessen bewegingsonderwijs kwalitatief verbeteren voor alle leerlingen.
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Bewegingsonderwijs november 2022
Talentprogramma Elderveld:
Dinsdag 22 november begint het talentprogramma Elderveld. Aan de hand van de
resultaten van de bloc test van vorig jaar nodigen wij een aantal leerlingen uit om mee te
doen aan het talentprogramma Elderveld. Wij werken samen met het sportbedrijf Arnhem
om bovengemiddelde bewegers extra uitdagingen te bieden.
Handbaltoernooi:
Vorige week woensdag (16 november) hebben een aantal leerlingen meegedaan aan
het handbaltoernooi. Ze hebben een leuke middag gehad, vol wedstrijden tegen andere
scholen. Ik wil graag alle ouders/verzorgers bedanken die hun steentje hebben
bijgedragen.
Djoss Smalen

Nieuws van buiten

Familieviering op zondag 27 november
De dagen worden korter, het is vroeg donker. Zondag 27
november is de eerste zondag van deze Adventstijd.
Over vier weken is het Kerstmis, het feest van licht, waar
we vol verlangen naar uitzien. We steken elke week een
extra kaarsje aan op de Adventskrans om het steeds een
beetje lichter te maken. We horen ook de verhalen over
hoop op een betere toekomst waarin er vrede is voor
iedereen. Waar verlang jij naar?
Ons kinderkoor zingt weer leuke liedjes in deze viering
speciaal voor kinderen en hun familie. Kom je ook?
De viering begint om 9.45 uur in de Lucaskerk.
Tijdens de Adventstijd is er ook elke zondag kinderwoorddienst. We horen verhalen en gaan
daar iets mee doen.
Op zaterdag 17 december ben je om 14.00 uur van harte welkom bij een speciale activiteit
voor kinderen in de Lucaskerk. In de donkere Adventstijd zijn veel mensen eenzaam.
Misschien ken je ook wel iemand die wat extra aandacht kan gebruiken. We gaan kaarten
maken die we naar andere mensen kunnen opsturen om ze weer een lichtpuntje te geven.
De volgende familievieringen zijn op kerstavond, 24 december om 18.00 uur en 20.00 uur.
Op die dag is er om 16.00 uur een kerstviering voor de allerkleinsten.
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