Katholieke Basisschool
de Kringloop
Breezandpad 7
6843 JM Arnhem
026-3830651
info@dekringloop.nl
www.dekringloop.nl
Wij zijn weer gestart…..
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Wij zijn weer gestart. Voor de meeste kinderen was het de eerste schooldag
natuurlijk best spannend. Even wennen aan de nieuwe juf en/of meester, andere
vakken enz. De kop is eraf!

Wilma ontbreekt op de foto

Wij wensen alle kinderen, ouders, verzorgers
en overige betrokkenen een heel fijn
schooljaar toe.
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Agenda

Dinsdag

7 september

-Nieuwsbrief (Weetje Weetje 1)

Dinsdag

14 september

Vrijdag

17 september

-Jacqueline is 40 jaar werkzaam in het onderwijs
-Schoolfotograaf voor de groepen 3 t/m 8
-Schoolfotograaf voor de groepen 1/2

Dinsdag

21 september

-Nieuwsbrief (Weetje Weetje 2)

De Gouden Weken
De eerste weken van het nieuwe schooljaar
worden door onderwijskundigen en ook door ons
aangeduid als de Gouden Weken. De Gouden
Weken zijn de eerste weken van het nieuwe schooljaar, de weken waarin alles nog nieuw is en de
groep samen met de leerkrachten een
basis gaan leggen voor de rest van het schooljaar.
Alle klassen gaan de eerste periode gericht aan de
slag met de groepsdynamiek. We proberen de
groepsvorming te optimaliseren door diverse
spel- en werkvormen aan te bieden. Door deze
intensieve investering aan o.a. het begin van het
schooljaar willen we de kinderen een veilige en
goede plek in hun groep bieden, waardoor ze in
staat zijn het beste uit zichzelf te halen.

Meeloopmomenten
In de jaarkalender zijn diverse meeloopmomenten aangegeven. Tijdens een meeloopmoment kunt u normaal gesproken met uw kind mee naar binnen.
Momenteel hebben wij nog te maken met de 1.5 meter maatregel. Hierdoor komen de
zogenaamde meeloopmomenten tot nadere berichtgeving te vervallen.
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Personele zaken
•

Juf Jacqueline is op dinsdag 14 september
40 jaar werkzaam in het onderwijs. Van harte
gefeliciteerd!

•

Juf Suzanne is dit schooljaar niet gestart met haar
werkzaamheden op school. Zij zal voor een
langere tijd uit de roulatie zijn.
Juf Maureen vervangt haar. Dit betekent dat
Maureen op de woensdagen (om de week), de
donderdagen en de vrijdagen de kinderen uit
groep 4B/5B gaat begeleiden.
Daarnaast begeleidt zij op de woensdagen (tweewekelijks) de leerlingen uit groep 5A.

•

Het herstel van juf Elselien gaat de goede kant op. Zij is op de woensdagen t/m de
vrijdagen op school aanwezig. Momenteel begeleidt Elselien nog niet zelfstandig
een groep. Dit betekent dat juf Sanne T voorlopig fulltime de kinderen uit groep 3B
onder haar hoede neemt. Juf Astrid vervangt Elselien op de vrijdagochtenden in
groep 4A.
Juf Elselien is op bovengenoemde dagen wel in de betreffende groepen aanwezig,
om haar werkzaamheden verder op te kunnen bouwen.

Even voorstellen…..

Graag wil ik mijzelf even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Maureen
Barink en ik kom juf Suzanne Odijk op de woensdag (tweewekelijks)
donderdag en vrijdag vervangen in groep 4/5 en op de woensdag
(tweewekelijks) in groep 5.
Ik ben 24 jaar oud en woon in Arnhem. Naast het werken vind ik het
leuk om te voetballen, lekker te shoppen en gewoon op de bank
een goed boek te lezen of een goede serie te kijken. Hopelijk
ontmoet ik jullie snel. Bij vragen kun je altijd mailen naar
m.barink@dekringloop.nl
Ik heb er onwijs veel zin in!

De Kringloop - 7 september 2021 - pagina 3

Gymnastiekrooster
Gymnastiek door de vakleerkracht meester Djoss voor de groepen 3 t/m 8 in de sporthal
Elderveld
Groep 3A van juf Sanne B en juf Marion
Maandag
10.45 uur - 11.30 uur
Dinsdag
12.15 uur - 13.00 uur
Groep 3B van juf Sanne T en juf Elselien
Dinsdag
11.30 uur - 12.15 uur
Donderdag
14.05 uur - 14.45 uur

De kinderen mogen vanaf de sporthal naar huis

Groep 4A van meester Ron en juf Elselien
Maandag
10.00 uur - 10.45 uur
Donderdag
12.45 uur - 13.25 uur
Groep 4B/5B van juf Sjak en juf Maureen
Maandag
09.15 uur - 10.00 uur
Donderdag
13.25 uur - 14.05 uur
Groep 5A van juf Irene en juf Maureen
Maandag
12.45 uur - 13.25 uur
Donderdag
10.45 uur - 11.30 uur
Groep 6A van juf Trudi en juf Agneta
Maandag
08.30 uur - 09.15uur
Donderdag
11.30 uur -12.15 uur

Om 8.20 uur verzamelen bij de sporthal

Groep 7A van juf Dorothé en juf Sanne B
Maandag
13.25 uur - 14.05uur
Donderdag
09.15 uur – 10.00 uur
Groep 8A van juf Ria en juf Agneta
Maandag
11.30 uur - 12.15 uur
Donderdag
08.30 uur - 09.15 uur

Om 8.20 uur verzamelen bij de sporthal

Groep 8B van meester Mike en juf Sanne B
Maandag
14.05 uur - 14.45 uur
De kinderen mogen vanaf de sporthal naar huis
Donderdag
10.00 uur - 10.45 uur
Gymnastiek door de vakleerkracht meester Djoss in de speelzaal van de Kringloop
De groepen 1/2A, 1/2B, 1/2C, 3A en 3B krijgen op de dinsdagen gymnastiekles in de
speelzaal.
Tijdens de gymnastieklessen is het volgende verplicht:
•
gymnastiekkleding;
•
gymnastiekschoenen (geen zwarte zolen);
•
I.v.m. de veiligheid lange haren in een staart en sieraden afdoen
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Inzet onderwijsassistenten
Zoals u wellicht weet hebben alle basisscholen gelden ontvangen om eventuele vertragingen door corona te kunnen herstellen. Vanuit deze gelden hebben wij onderwijsassistenten
bekostigd.
Momenteel hebben wij 4 onderwijsassistenten, te weten;
Juf Michelle
Wij verwelkomen juf Michelle. Zij start dit schooljaar bij ons op school en wij wensen haar
een fijne tijd toe.
Michelle werkt op de maandagen t/m de vrijdagen, met uitzondering van de vrijdagmiddagen. Zij biedt ondersteuning in de groepen 1/2.

Juf Fleur
Zij werkt op de maandagen t/m de vrijdagen. Zij biedt op de maandagen,
dinsdagen, donderdagen en vrijdagochtenden ondersteuning in de groepen 1/2 en op de
woensdagen in de groepen 3 t/m 5. Op de vrijdagmiddagen werkt zij met kinderen die
Nederlands als tweede taal hebben.

Juf Daniëlle
Zij werkt op de maandagen t/m de donderdagen. Juf Daniëlle biedt ondersteuning in de
groepen 3A, 3B, 4A en 5A.

Meester Bert
Hij werkt op de maandagochtenden, dinsdagen (de hele dag), woensdagen, donderdagen (de hele dag) en de vrijdagochtenden. Meester Bert biedt ondersteuning in de
groepen 4B/5B, 6A en 7A.

Informatieavonden

De informatieavonden zijn gepland in de week van 27 september. Afhankelijk van de dan
geldende coronamaatregelen beslissen wij in welke vorm deze avonden plaats kunnen
vinden. U wordt hier in de week van 20 september over geïnformeerd.
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Even voorstellen…..
Hallo, een nieuw gezicht op De kringloopschool.
Zelf zal ik me voorstellen……….. Ik ben Michelle Rothinger en woon in
Arnhem. Samen met mijn partner heb ik een gezin van 2 jongens en
2 meiden, in de leeftijd van 10,12, 15 en 17 jaar. Een gezellige drukke
boel, waarvan ik volop van kan genieten. Zo ben ik regelmatig te
vinden langs het voetbalveld of bij de manege. Daarnaast vind ik
het ook heerlijk om te wandelen, foto’s te maken of te lezen in een
goed boek. Ook zijn we nog niet heel lang geleden verhuisd naar
een ander huis en daar zijn we ook nog aan het klussen.
Na ruim 19 jaar kinderopvang wilde ik graag een nieuwe uitdaging,
maar wel met kinderen want daar ligt mijn hart. Ik kreeg de kans om
mijn droom uit te laten komen en in het onderwijs te starten. Eerst op
een andere basisschool en nu ben ik begonnen op De Kringloopschool. Daar heb ik ontzettend veel zin in! Jullie zullen mij zien in de
verschillende groepen 1&2. We gaan er een mooi schooljaar van
maken met z’n allen.

Schoolfoto’s
Op dinsdag 14 en vrijdag 17 september worden schoolfoto’s gemaakt.
Bij goed weer worden alle foto’s buiten gemaakt, ook de individuele
foto’s. Dus natuurlijk groen als achtergrond.
Wanneer het slecht weer is wordt het een licht grijs gemêleerde
achtergrond (zie voorbeeldje hiernaast)
Qua kleding is eigenlijk alles geschikt en gekleurde en spijkerkleding doet
het altijd goed.
Denkt u ook aan; opgepoetste brillen, mooi ingevlochten haren aan de
achterkant zijn niet zichtbaar, plakplaatjes (worden niet weggephotoshopt)
Met vriendelijke groet,
Maaike Melgers
Mooie Portretten
www.mooieportretten.nl

Schoolregels, ‘Pesten’:
-

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

-

Pesten is nooit goed. Zorg dus dat je aardig doet!
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