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Dinsdag
Donderdag

5 oktober
7 oktober

-Dag van de leraar
-Vergadering MR

Maandag
Vrijdag

11 oktober
15 oktober

-Start Kinderboekenweek
-Voorleeswedstrijd voor de groepen 7 en 8

Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

19 oktober
21 oktober
22 oktober

-Nieuwsbrief 4
-Inloopavond
-Open Podium MB

Maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober
Herfstvakantie

Dag van de Leraar

Dinsdag 5 oktober is de Dag van de Leraar. De Dag
van de Leraar is de Nederlandse variant van de
internationale World Teachers Day. De Dag van de
Leraar valt in de Nationale Onderwijsweek en is
bedoeld als een feestdag voor alle leraren in
Nederland. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan
bij het belang van Onderwijs.
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Kinderboekenweek
Van 6 oktober t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek.
Het thema van dit jaar is “Beroepen". Op onze school werken we van 11 t/m 15 oktober
aan dit thema. Tijdens deze week kun je elk beroep worden dat je wilt en alvast dromen
over later.
In de groepen 4 t/m 8 schrijven de leerlingen een verhaal en maken ze een tekening rond
dit thema. Per klas wordt door de oudervereniging een gouden/zilveren trofee voor het
beste verhaal en voor de beste tekening uitgereikt.
Alle groepen krijgen van de oudervereniging een mooi boek rond het thema “Beroepen” .
Hiervoor onze hartelijke dank.
In de groepen 7 en 8 wordt de voorleeswedstrijd gehouden. De schoolwinnaar gaat onze
school vertegenwoordigen in de Arnhemse finaleronde.
De voorleeswedstrijd vindt plaats op vrijdag 15 oktober om 13.00 uur.
Helaas kunnen niet alle ouders hierbij aanwezig zijn. Van elk kind dat meedoet met de
voorleeswedstrijd mag 1 ouder aanwezig zijn om dit bij te wonen.

Personele zaken
Na de herfstvakantie gaat juf Daniëlle, onze onderwijsassistente, met zwangerschapsverlof.
We wensen haar een heel fijn verlof toe.
Juf Aaricia gaat het zwangerschapsverlof van juf Daniëlle vervullen.
Zij stelt zichzelf hieronder aan u voor:

Mijn naam is Aaricia Corsten. Ik ben 21 jaar en heb mijn
opleiding tot onderwijsassistent voor de zomervakantie
afgerond. Wanneer Danielle met zwangerschapsverlof gaat ,
val ik voor haar in. Ook doe ik de opleiding
Pedagogisch Educatief Professional aan de HAN. Daarom
loop ik nu de dinsdagen en donderdagen stage bij Marion
Folker in groep 3A.
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Ontwikkelingen bewegingsonderwijs door meester Djoss
Sinds maandag 27 september lopen Nienke en Ylja hun stage bij mij in de gymzaal. Zij zitten
in het eerste jaar van de PABLO (combinatieopleiding PABO en de ALO).
Sinds donderdag 30 september lopen Sil, Romy en Tom stage. Zij zijn net begonnen in het
eerste jaar van de ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding).
Dinsdag 14 september is ‘Vitesse Betrokken’ gestart met pauzesport en naschoolse activiteiten. Alle leerlingen die mee willen doen aan de pauzesport mogen zich bij hen melden om
verschillende sport en spel activiteiten te doen. Zo kunnen de kinderen ook tussen de
middag extra bewegen op school. De leerlingen die zijn ingeloot voor de naschoolse
activiteit van ‘Vitesse Betrokken’ zijn al 2 weken bezig.

Deze week ben ik begonnen met mijn eigen naschoolse activiteiten
op de maandag en donderdag. Tijdens deze lessen krijgen de
leerlingen een uur extra bewegingsonderwijs waarbij plezier voorop
staat. Het is mijn doel om beweging te stimuleren met een breed
scala aan sport en spelactiviteiten waarbij er meer tijd voor
diepgang en inhoud is dan tijdens de reguliere gymlessen.
Ik vind het mooi om te zien hoe de verschillende
leeftijdscategorieën samen bewegen en elkaar uitdagen tot
verbetering.

Woensdag 17 september hebben wij met een groot aantal leerlingen van onze school
meegedaan aan de Schuytgraafloop. Het maakt mij als gymdocent trots om te zien dat er
zoveel animo voor die hardloopwedstrijd was. Overal waar ik keek zag ik wel leerlingen in
een mooi groen shirtje van onze school. De leerlingen hebben goed hun best gedaan en
lekker hardgelopen.
Alisa uit groep 3 heeft bij deze wedstrijd zelfs de eerste prijs bemachtigd!
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Enkele studenten stellen zich voor…..

Ik ben Daan, tweedejaars student aan de PABO. Iedere
donderdag loop ik stage bij meester Mike en de leerlingen uit groep
8B. Naast lesgeven vind ik het leuk om veel buiten en in beweging te
zijn. Ik kijk er naar uit om komend jaar veel lessen te mogen geven en
veel te leren van het team en de kinderen van De Kringloop.

Ik ben Jeanine Fieret. Ik ben 22 jaar oud en ik ben zelf woonachtig in
Vaassen. Ik zit in het derde jaar van de Pabo op de HAN in Arnhem.
Naast school ben ik vaak te vinden in de sportschool. Ik ga stage
lopen in groep 4a bij meester Ron. Ik ben aanwezig op de woensdag
en de donderdag. Ik kijk er erg naar uit om aankomend half jaar
stage te lopen op basisschool De Kringloop.

Mijn naam is Dana van den Heuvel en ik ben een derdejaars
pabostudent op de HAN in Arnhem. Zelf ben ik woonachtig in
Didam. Naast mijn studie besteed ik veel tijd aan training met mijn
hond. Ik ga stagelopen in groep 8A. Ik ben er elke woensdag en
donderdag tot 14 januari.

Schoolregels, ‘Pesten’:
-

Met lachen is niks mis, zolang het maar niet om een ander is.

-

Pesten is nooit goed. Zorg dus dat je aardig doe
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