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 Katholieke Basisschool  
 de Kringloop 

 Breezandpad 7 

 6843 JM Arnhem 

 026-3830651 

 info@dekringloop.nl  

 www.dekringloop.nl 
   

Agenda 

 

Donderdag 16 juni -Studiedag team. Alle leerlingen zijn vrij 

Vrijdag  17 juni -Meeloopmoment voor de groepen 4 t/m 6 

     -Themagericht zwemmen  

     -Open Podium door de groepen 1/2A, 4A en 6 

 

Maandag  20 juni -Meeloopmoment voor de groepen 7 en 8 

Dinsdag   21 juni -Rapport mee naar huis 

     -Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3 

Woensdag  22 juni -Schoolkamp groepen 8 

Donderdag 23 juni -Schoolkamp groepen 8 

Vrijdag  24 juni -Schoolkamp groepen 8 

     -Open Podium door de groepen 1/2C, 3B en 5A 

 

Dinsdag   28 juni -Nieuwsbrief 17 

Woensdag  29 juni -Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3 

Donderdag 30 juni -10 minutengesprekken 

Vrijdag    1 juli  -Open Podium door de groepen 1/2B, 3A, 4B/5B en 7 

 

Dinsdag    5 juli  -10 minutengesprekken 

Donderdag   7 juli  -Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3  
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Groepsindeling 2022-2023 

 

Achter de schermen zijn wij druk bezig met de voorbereidingen voor het schooljaar  

2022-2023. 

Het indelen van de groepen en de verdeling van de kinderen over deze groepen is altijd 

een hele puzzel. We streven gedurende de schoolloopbaan naar stabiliteit en proberen de 

groepen zo lang mogelijk bij elkaar te houden. Er zijn echter momenten waarop kinderen 

en ouders te  maken krijgen met veranderingen van de groepssamenstelling. 

 

Inmiddels hebben we een deel van de puzzel klaar. 

Op grond van de beschikbare formatie en na zorgvuldig overleg binnen het team en de 

MR kunnen we volgend schooljaar onderstaande groepen maken: 

 

• groep 1/2a 

• groep 1/2b 

• groep 1/2c 

• groep 3a          

• groep 3b 

• groep 4a 

• groep 4b  

• groep 5a 

• groep 5B/6B 

• groep 6a 

• groep 7a 

• groep 8a 
 

Het tweede deel van de puzzel is het verdelen van de leerlingen over de groepen. Hierbij 

gaan wij zoveel mogelijk uit van de volgende criteria: 

 

•  werkhouding 

•  zorgbehoeften 

•  sociaal-emotionele ontwikkeling 

•  leerprestaties 

•  vriendschap; we houden rekening met vriendschappen en streven ernaar om  
 kinderen bij minstens één vriendje of vriendinnetje in de groep te plaatsen. We  

 bekijken goed of de vriendschap een positief effect heeft op de sociaal-emotionele 

 ontwikkeling van  het kind, de leerprestaties en het groepsproces. 

•  verdeling jongens en meisjes 

•  broertjes/zusjes; deze worden, bij voorkeur, niet bij elkaar geplaatst 
 

Bovenstaande criteria zijn in willekeurige volgorde van  

belangrijkheid weergegeven. 

 

In de week van 4 juli t/m 8 juli (week 27) wordt u  

geïnformeerd over de personele bezetting en de  

leerlingenverdeling. 
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Het vieren van een verjaardag op school is natuurlijk altijd 

een feestelijke gebeurtenis. Je bent ook maar 1 keer per 

jaar jarig. De jarige mag ook altijd in de klas trakteren. 

 

De laatste tijd zien wij veel ongezonde en grote  

traktaties voorbijkomen. 

Hierbij het vriendelijke verzoek om de traktaties klein te 

houden en niet te calorierijk te maken. 

 

Op o.a. www.gezondtrakteren.nl en  

www.voedingscentrum.nl/trakteren staan allerlei leuke 

voorbeelden van gezonde traktaties. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking 

Trakteren op school 

School T-shirts 

 

 

Een groot aantal leerlingen van onze school heeft meegedaan aan de schoolsporttoer-

nooien. Deze leerlingen hebben laten zien dat ze op een sportieve en plezierige manier 

goed kunnen sporten. Ik vond het mooi om te zien hoe enthousiast de leerlingen &  

behulpzame ouders waren tijdens deze sportmiddagen. 

Bewegingsonderwijs 

 

 

Denken de wandelaars van de avondvierdaagse aan het  

inleveren van de school T-shirts? 

 

 

http://www.gezondtrakteren.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/trakteren
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Een maand geleden zijn we begonnen met een talentprogramma in de wijk Elderveld. 

Een aantal leerlingen heeft een kans gekregen om mee te doen met dit innovatieve  

project. Samen met een aantal stagiaires van de minor talentontwikkeling verzorg ik een 

lessenserie, waarbij de leerlingen op een hoog niveau worden uitgedaagd om zichzelf te 

ontwikkelen.  

 

Djoss Smalen 

 

 

 

 

Bewegingsonderwijs 


