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Breezandpad 7
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026-3830651
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Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

19 oktober
21 oktober
22 oktober

-Nieuwsbrief 4
-Inloopavond van 18.30 uur tot 19.30 uur
-Open Podium MB

Maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober
Herfstvakantie

Vrijdag

5 november

-Nationaal Schoolontbijt

Inloopavond

Onze jaarlijkse inloopavond, gepland op donderdag 21 oktober tussen 18.30 uur
en 19.30 uur, gaat fysiek door. Er kan dit schooljaar slechts één ouder/verzorger
per kind aanwezig zijn.
Tijdens deze avond kunnen de kinderen aan de ouder/verzorger hun werk laten
zien. U bent van harte uitgenodigd.
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Versoepelingen na de herfstvakantie
Aan het eind van deze week ontvangt u via Social Schools informatie over de verdere
versoepelingen na de herfstvakantie

Verteltassen groepen 1 en 2
Na de herfstvakantie starten wij bij de kleuters weer met het uitlenen van de verteltassen.
De kinderen krijgen op woensdag allemaal een verteltas mee naar huis. In de tas zit een
prentenboek, het is de bedoeling dat deze wordt voorgelezen aan uw kind. Ook zitten er
leestips in de tas waarop staat wat u nog meer met het boek kan doen. Kleuters houden
van herhaling, dus meerdere keren voorlezen is ook heel leuk en leerzaam. De tas mag
maximaal een week worden geleend. Uiterlijk de volgende woensdag moet de tas dus
weer ingeleverd zijn bij de leerkracht van uw kind.
Let op: indien de tas niet op tijd is ingeleverd kunnen wij uw
kind geen nieuwe tas mee naar huis geven.
Alle tassen hebben een haakje met naamkaartje eraan, zo
weten wij wie welk boek mee naar huis heeft gekregen. Het
is dus voor ons belangrijk dat het haakje met de naam aan
de tas blijft zitten.
Veel leesplezier!
De leerkrachten van de onderbouw.

Nationaal Schoolontbijt
Vrijdag 5 november doen we mee met het Nationaal
Schoolontbijt. Dit is een landelijk ontbijtevenement met als
missie een gezond ontbijt, elke dag en voor ieder kind. Het
ontbijtpakket is samengesteld volgens de richtlijnen van het
Voedingscentrum.
Thema van dit jaar is “Altijd een gezond ontbijt”
Op school is voor elk kind een ontbijtje. Mocht uw kind een
allergie hebben, neem dan contact op met de leerkracht
van uw kind. We ontbijten om 8.30 uur, dus thuis ontbijten is
niet nodig.
Donderdag 4 november mogen de kinderen alvast een tas
meenemen met daarin een bord, kommetje, beker en
bestek (vork, mes, lepel) voorzien van naam. Voor meer informatie over de inhoud van het
pakket kunt u terecht op www.nationaalschoolontbijt.nl/ontbijtpakket.
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Tekort aan vervangende leerkrachten
In de media wordt regelmatig aandacht geschonken aan het lerarentekort. Steeds vaker
moeten scholen in het hele land kinderen naar huis sturen omdat er geen leerkrachten zijn.
Dit is een probleem van alle scholen in Nederland. Helaas geldt dat ook voor onze school.
We proberen het zo veel mogelijk te voorkomen en intern op te lossen, maar soms kan het
echt niet anders. Wij vragen om uw begrip hiervoor.

Even voorstellen…..
Wij zijn Tom(19), Sil(17) en Romy(22). We zijn eerstejaars
studenten Lichamelijke Opvoeding aan de HAN in Nijmegen.
Het aankomende half jaar zullen wij stagelopen op basisschool de Kringloop. Samen met onze stagebegeleider Djoss
verzorgen wij op donderdagen voor verschillende groepen
de gymlessen.
We kijken er naar uit om het aankomende half jaar veel te
leren en op basis van het lesgeven te groeien.

Vanuit de oudervereniging - minibieb
Omdat lezen leuk en belangrijk is, wil de OV graag een minibieb realiseren op het
schoolplein. Een minibieb is een kastje, waar kinderen gratis een boek kunnen lenen. Na het
lezen kunnen ze het boek terugzetten of doorgeven. Als je zelf een boek over hebt dat
geschikt is voor een kind op de basisschool, kun je het er in zetten.
Zo worden kinderen op een laagdrempelige manier gestimuleerd om lekker veel te lezen!
Om deze minibieb te realiseren zijn we op zoek naar een handige ouder die een kastje kan
maken. Ben of ken je iemand die deze uitdaging aan wil gaan, laat het weten aan de OV
via het mailadres ov@dekringloop.nl

Herfstvakantie
Vanaf maandag 25 oktober hebben de kinderen, in verband met
de herfstvakantie, een week vrij. Wij wensen iedereen alvast een
hele fijne vakantie toe en tot maandag 1 november.

Schoolregels, ‘Omgaan met materiaal’:
-

Alle dingen hebben een doel. Kapotmaken is niet cool.

-

Laat niets van waarde in je jas of tas. Maar neem het mee in de klas!
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