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

19 juli

-Nieuwsbrief
-Schoolreisje voor de groepen 1/2

Woensdag

20 juli

-Afscheid groepen 8
-Meester Ron viert zijn verjaardag in groep 4A

Donderdag

21 juli

-Schoolreisje voor de groepen 3 t/m 7

Vrijdag

22 juli

-11.45 uur: start van de zomervakantie

Tot 5 september!

Gevonden voorwerpen
De bak met gevonden voorwerpen (onder de trap
bij de hoofdingang) zit behoorlijk vol! Kijk even of er
nog wat bij ligt van uw kind(eren). Aanstaande
donderdag wordt deze bak echt geleegd. Sleutels,
sieraden e.d. liggen in het kantoor van de
administratie.
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1000 maal dank!

Wij bedanken alle ouders die ons dit schooljaar op de één of
andere wijze geholpen hebben. Fijn om te merken dat er zoveel
ouders bereid zijn om hun steentje bij te dragen. Dank voor uw
betrokkenheid. Zonder uw hulp zou basisschool de Kringloop,
basisschool de Kringloop niet zijn.

Misschien…
.....deed u enthousiast mee met een activiteit,…..was u lid van de MR,
….heeft u ons geholpen met het overblijven, …..heeft u ons gereden naar
een excursie,….was u lid van de oudervereniging,….heeft u ons geholpen
tijdens diverse vieringen en festiviteiten,….,,,heeft u een sportteam
begeleid…..heeft u de avondvierdaagse georganiseerd,….heeft u meegeholpen tijdens het schoolkamp van groep 8,…..heeft u ons geholpen tijdens
de kunst- en cultuurweek,….was u een vriendelijk gezicht op het schoolplein,….kwam u met goede ideeën, ….heeft u ondersteuning geboden
tijdens het thuisonderwijs,….heeft u materialen schoolgemaakt….., heeft u
ons goede tips gegeven…., was u een vrolijke toeschouwer bij het Open
Podium,…..heeft u ons ondersteund met iets anders,….

1000 maal dank
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en tot 5 september!
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