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

5 juli
7 juli

-10 minutengesprekken
-Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3

Maandag
Woensdag
Vrijdag

11 juli
13 juli
15 juli

-Vergadering MR
-Wisseling nieuwe groepen
-Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3
-Juf Irene viert haar verjaardag in groep 5A
-Juf Maureen viert haar verjaardag in groep 4B/5B
-Juf Jacqueline viert haar verjaardag in groep 1/2B

Maandag
Dinsdag

18 juli
19 juli

Woensdag

20 juli

Donderdag
Vrijdag

21 juli
22 juli

-Start slot- en feestweek
-Nieuwsbrief
-Schoolreisje voor de groepen 1/2
-Afscheid groepen 8
-Meester Ron viert zijn verjaardag in groep 4A
-Schoolreisje voor de groepen 3 t/m 7
-11.45 uur: start van de zomervakantie
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Oudervereniging zoekt nieuwe penningmeester

De oudervereniging is op zoek naar een nieuwe penningmeester.
Als penningmeester ben je mede bestuurslid van de oudervereniging en heb je een
verantwoordelijke taak. Je incasseert de ouderbijdrage, betaalt declaraties/facturen uit
n.a.v. activiteiten, stelt voorafgaand aan een schooljaar een begroting op en legt na
afloop van een schooljaar verantwoording af over de cijfers. Als penningmeester heb je dus
volledig inzicht in het financieel reilen en zeilen van de oudervereniging.
Daarnaast kan je ook een bijdrage leveren aan het organiseren en begeleiden van
activiteiten voor de kinderen van onze school.
Heb jij interesse of wil je meer informatie? Stuur dan een mail met je naam en
telefoonnummer naar ov@dekringloop.nl

Wisseldag

Op woensdag 13 juli maken de kinderen van 9.00 uur tot 10.00 uur kennis met hun nieuwe
klasgenoten en leerkracht(en). Zo weten de kinderen met wie zij na de zomervakantie in
de klas zitten.

Schoolverlaters

Voor onze schoolverlaters breekt een spannende tijd aan.
Zij sluiten op woensdag 20 juli hun basisschoolperiode af.
Wij wensen hen uiteraard alvast heel veel succes en
plezier op het voortgezet onderwijs toe.
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Blok naschoolse beweegactiviteiten
Het einde van het schooljaar is weer in zicht. Vorige week hebben we het laatste blok
naschoolse beweegactiviteiten van dit schooljaar afgerond. We hebben geluk gehad dat
we gebruik mochten maken van twee zalen. Met grotere groepen hebben we extra
activiteiten kunnen doen en meer beweegtijd kunnen realiseren.

Ik wil de leerlingen bedanken voor de leuke tijd. Het plezier en enthousiasme was mooi om
te ervaren. Ook vind ik dat er goed is samengewerkt tussen de verschillende leeftijdscategorieën. We hebben diverse activiteiten gedaan waar we tijdens de gymles niet zo vaak
aan toe komen en het beweegniveau is flink verbeterd.
Na de zomervakantie komt er een nieuwe inschrijfronde waar alle leerlingen zich weer
voor mogen inschrijven. Ik hoop dat er dan net zo veel animo voor is als deze periode!
Djoss Smalen
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Conciërge
De conciërge Michel is, vanwege een blessure, helaas geruime tijd uit de roulatie. Vanaf
deze week wordt hij op de maandagen, donderdagen en vrijdagen vanaf 7.45 uur tot
11.45 uur vervangen door Colette.
Colette, van harte welkom bij ons op school.

Gezonde traktaties
Wilt een gezonde traktatie maken, maar heeft u even geen
inspiratie….?
Het is beslist de moeite waard om eens een kijkje te nemen op de site
van het Voedingscentrum via
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/eten-4-13/
traktaties-en-kinderfeest.aspx

Schoolkalender 2022-2023

De digitale schoolkalender voor het nieuwe
schooljaar ontvangt u op vrijdag 8 juli via
Social Schools. De nieuwe groepslijsten voor
het schooljaar 2022-2023 worden vrijdag 8 juli
op papier met uw kind(eren) meegegeven.

Gevonden voorwerpen

De inhoud van de bak met gevonden voorwerpen groeit
gestaag. Wij legen deze bak op dinsdag 12 juli.
Kijkt u even of er nog spullen van uw kind(eren) tussen
zitten?

Programma feestweek
Op de volgende pagina’s treft u, per bouw, het programma voor de feestweek aan.
Het totaaloverzicht van de feestweek wordt, tegelijkertijd met deze nieuwsbrief, via een
aparte bijlage naar u gemaild.
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Feestweek - programma onderbouw -

Feestweek 2022 – onderbouw – groepen 1 en 2
Maandag 18 juli – school van 08.30-14.45 uur
Vandaag mogen de kinderen speelgoed van thuis meenemen om op school mee te
spelen. Geef geen kwetsbare dingen mee of speelgoed met kleine onderdelen i.v.m.
kwijtraken. Liever ook geen speelgoedwapens.
Dinsdag 19 juli – school van 08.30-14.45/15.00 uur
We gaan op schoolreis naar ….
•
De kinderen komen vandaag gewoon om 8.30 op school.
•
We vertrekken om 09.00 uur. Om ongeveer 14.45/15.00 uur zijn we weer terug.
•
De kinderen worden getrakteerd op friet en limonade. U kunt nog extra drinken
meegeven en een klein snoepje mag ook.
Woensdag 20 juli – school van 08.30-11.45 uur
Ook vandaag maken we er een gezellige dag van, we gaan met de kleuters een vossenjacht doen…….we gaan goed zoeken en hopelijk vinden we ze allemaal…..
Donderdag 22 juli – school van 08.30-14.45 uur
Vandaag spelen we met de kinderen bingo, misschien kan je ook wel iets winnen….. als
lunch hebben we een heerlijk zomerbuffet voor alle kleuters.
Vrijdag 22 juli – school van 08.30-11.45 uur
Om 11.30 uur worden de kleuters die naar groep 3 gaan uitgezwaaid……..ze glijden de
school uit!
Dit gebeurt aan de achterzijde van de school ( bij de speelplaats van De Rakkertjes, op
het braakliggende stuk grond). Ouders van deze kleuters zijn buiten het hek welkom om ze
op te vangen.Groep 1 gaat gewoon op de gebruikelijke plek naar huis.
Vanaf vrijdag 22 juli 11.45 uur t/m 4 september 2022 hebben we vakantie.
We wensen u allen een fijne en mooie tijd.
Vriendelijke groet, leerkrachten onderbouw
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Feestweek - programma middenbouw Feestweek 2022 middenbouw – groepen 3A-3B-4A-4B/5B-5A
Maandag 18 juli – school van 08.30-14.45 uur
Vandaag mogen de kinderen gezelschapspelletjes mee naar school nemen. Deze spellen
gaan we inzetten op woensdag 20 juli. Tip: zet de naam van uw kind op het spel.
Maandagochtend gaan we naar de sporthal voor een sportochtend o.l.v. meester Djoss.
Denk aan gymkleding. Maandagmiddag wordt er opgeruimd in de klas.
Tijdens de lunchpauze gaan we buiten picknicken. De kinderen mogen een kleedje
meenemen waar ze met een klein groepje kinderen op kunnen zitten.
Denkt u aan eten en drinken voor de fruitpauze en lunch.
Dinsdag 19 juli – school van 08.30-14.45 uur
Deze ochtend hebben we een circuit; d.m.v. een rouleersysteem gaan de kinderen in elke
middenbouwgroep iets leuks doen. ‘s Middags houden we een ruilbeurs.
Uitleg van de ruilbeurs: alle kinderen gaan heel veel kleine spulletjes onderling ruilen. Geen
kapotte spullen of grote, dure spullen. Zorg ervoor dat het spulletjes zijn die uw kind écht
wil ruilen. En …….. terug ruilen mag ook. De te ruilen spullen kunnen (met of zonder kleedje) ineen doos of tas meegenomen worden. Vergeet niet de naam van uw kind op de
doos/tas te zetten. Denkt u aan eten en drinken voor de fruitpauze en lunch.
Woensdag 20 juli
- Groepen 3 en 4 hebben school van 08.30-11.45 uur
- de groepen 5 hebben school tot 12.15 uur
De groepen 3A – 3B – 4B/5B—5A spelen gezelschapsspelletjes in de eigen groep.
Groep 4A viert de verjaardag van meester Ron
Donderdag 21 juli
We gaan op schoolreis.
De kinderen uit de groepen 3 en 4 hebben school van 08.30 tot 16.00 uur.
De kinderen uit de groepen 3 en 4 worden om 08.30 uur op school verwacht. Waar we
naar toe gaan houden we nog even geheim. We vertrekken om ongeveer 09.15 uur en
hopen rond 16.00 uur weer terug op school te zijn. De kinderen worden getrakteerd op
een frietje en drinken. Geef eventueel wat extra drinken mee . Denkt u (bij slecht weer)
aan droge kleren en/of een regenpak.
De kinderen uit de groepen 5 hebben school van 08.30 uur-17.00 uur.
De groepen 5 gaan met de groepen 6 en 7 op schoolreis. Waar we naar toe gaan
houden we nog even geheim. We vertrekken om 09.00 uur en zijn rond 17.00 uur weer
terug op school.
De kinderen worden getrakteerd op een frietje. Deze kunnen ze aanvullen met een eigen
lunchpakketje.
Vrijdag 22 juli school van 08.30-11.45 uur
Deze dag nemen we samen afscheid van het schooljaar en van elkaar.
Vanaf vrijdag 22 juli 11.45 uur t/m 4 september 2022
hebben we vakantie.
We wensen u allen een fijne en mooie tijd.
Vriendelijke groet, leerkrachten middenbouw
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Feestweek - programma bovenbouw Feestweek 2022 – bovenbouw – groepen 6-7-8A-8B
Vanaf maandag 18 juli a.s. mogen de kinderen gezelschapspelletjes mee naar school
nemen. Deze spellen worden door de hele week heen gebruikt. Tip: zet de naam van uw
kind op het spel.
Op maandag 18 juli – school van 08.30 -14.45 uur.
De ochtend staat in het teken van opruimen; in de middag wordt er gesport, dus denk
aan sportkleding!
Dinsdag 19 juli – school van 08.30-14.45 uur
De ochtend wordt gebruikt voor het slagbaltoernooi (denk aan sportkleding). Tussen de
middag houden de groepen 6 en 7 een zomerbuffet ( de groepen 8 hebben op woensdag een eigen buffet) en de middag is weer voor opruimen en spelletjes.
Ouders van kinderen met een allergie worden verzocht contact op te nemen met de
eigen leerkracht. Denkt u aan bord en bestek voorzien van naam?
Woensdag 20 juli – school van 08.30 – 12.15 uur.
Deze dag spelen we het Crazy 88 spel. Voor de groepen 8 is vandaag de laatste schooldag. Zij gaan genieten van een zomerbuffet. Om 11.00 uur worden de ‘achtste groepers’
uitgezwaaid.
Donderdag 21 juli – school van 8.30 – 17.00 uur.
De groepen 5 t/m 7 gaan op schoolreis. We vertrekken om 09.00 uur en zijn om 17.00 uur
terug. De kinderen worden getrakteerd op een frietje. Deze kunnen ze aanvullen met een
eigen lunchpakketje.
Vrijdag 22 juli school van 08.30-11.45 uur
Vrijdag kijken we naar de film van de groepen 8 en nemen we afscheid van elkaar in de
groep.
Vanaf vrijdag 22 juli 11.45 uur t/m 4 september 2022 hebben we vakantie.
We wensen u allen een fijne en mooie tijd.
De groepen 8 hebben een eigen programma. Deze is inmiddels bij de ouders bekend.
Vriendelijke groet, leerkrachten bovenbouw
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