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

W
E
E
T
J
E
W
E
E
T
J
E

Donderdag
Vrijdag

14 april
15 april

-Paasontbijt
-Goede Vrijdag. Alle leerlingen zijn vrij
Het team van de Kringloop heeft een studiedag

Maandag
Dinsdag
Woensdag

18 april
19 april
20 april

Donderdag

21 april

Vrijdag

22 april

-Tweede Paasdag. Vrije dag
-Centrale Eindtoets voor de groepen 8
-Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3
-Centrale Eindtoets voor de groepen 8
-Centrale Eindtoets voor de groepen 8
-Vergadering MR
-Koningsspelen

Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei
-Meivakantie
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Centrale eindtoets (groepen 8)
Inmiddels hebben alle leerlingen van de groepen 8 een advies voor het voortgezet
onderwijs gekregen.
Op 19, 20 en 21 april buigen de leerlingen van de groepen 8 zich nog één keer over een
serie toetsen om te kijken wat ze in 8 jaar allemaal hebben geleerd. De Centrale Eindtoets
van Cito wordt op 3 ochtenden afgenomen. Deze toets is een hulpmiddel om vast te
stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs goed op elkaar aansluiten.
Wij verzoeken u afspraken zo veel mogelijk buiten deze toetsdagen te plannen. Natuurlijk
helpt een goede nachtrust ook mee om de toets optimaal te maken.
Wij wensen alle leerlingen uit de groepen 8 heel veel succes toe!

Conciërge
Vanaf januari 2016 is Vu werkzaam als conciërge op
onze school. Vu is een echte duizendpoot met ‘gouden’
handen. Vu is niet alleen handig, hij kan ook met
iedereen goed opschieten. Een paar jaren geleden is Vu
met zijn eigen bedrijf gestart. Dit bedrijf wil hij verder
uitbreiden en daarom heeft hij besloten om vanaf 1 mei
2022 te stoppen met zijn werkzaamheden als conciërge.
Wij begrijpen zijn keuze, maar zullen hem zeker gaan
missen. Heel veel succes Vu!
Woensdag 20 april zult u Vu voor het laatst, in zijn functie
als conciërge, op ons schoolplein zien staan

Wij verwelkomen Michel Christant. Hij is vanaf 1 mei de nieuwe conciërge van de Kingloop.
In een volgende nieuwsbrief stelt hij zich verder aan u voor.
Wij wensen Michel een hele fijne tijd op onze school toe
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Paasontbijt

Donderdag 14 april hebben wij het Paasontbijt op
school. We hebben dit al vaker gedaan en het is
altijd heel gezellig, maar nog belangrijker is het
sociale aspect. De kinderen uit de hogere groepen
dragen zorg voor de jongere kinderen en de
kinderen maken iets voor elkaar (een mooi versierd
ontbijtje).
Denkt u s.v.p. bij het maken van de ontbijtjes aan de
hygiëne? Bord, beker en bestek mag woensdag
13 april al meegegeven worden naar school.
De Paaswerkgroep

Ontwikkelingen bewegingsonderwijs

Begin april zijn we begonnen met het laatste blok naschoolse
beweegactiviteiten. Er zijn in totaal 120 leerlingen die
meedoen met deze ronde. De middenbouw is ruim
vertegenwoordigd met 80 leerlingen. Deze heb ik verdeeld
over 2 groepen. Het aantal leerlingen van de bovenbouw is
elke donderdag met 40 leerlingen ook flink gegroeid.

In samenwerking met E.C.K.A. hebben we een korfbalpaal +
speelmateriaal gerealiseerd op het schoolplein. Met deze
paal hebben de leerlingen extra mogelijkheden om te
bewegen tijdens de pauze.

Ook met schoolsport zijn we momenteel goed bezig.
De leerlingen hebben op een leuke manier deelgenomen aan naschoolse sporttoernooien. Met handbal is groep 8, als gemengd team, door naar de finale. Deze finale vindt
plaats op woensdag 11 mei in Valkenhuizen. Met voetbal is groep 7, ook als gemengd
team, door naar de finale. Deze finale wordt gespeeld op 13 april bij Zuid Arnhem aan de
Drielse Dijk.
Djoss Smalen
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Stichting Leergeld
Momenteel is er een zogenoemde fietsenactie. Deze wordt aangeboden door Stichting
Leergeld en is voor kinderen t/m 12 jaar die door financiële omstandigheden geen fiets
hebben. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met
Maike Cremers(maike.cremers@sportbedrijfarnhem.nl).
Via haar e-mailadres kunt u uw naam, mail en telefoonnummer doorgeven.

Koningsspelen
Op vrijdag 22 april organiseren wij ook koningsspelen op de Kringloop. De oudervereniging
is momenteel druk bezig met de organisatie. Onze hartelijke dank hiervoor.
Voor de leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 start op vrijdag 22 april om 11.45 uur de meivakantie.
IKC de Klimboom en KC de Kringloop willen vaker gebruik gaan maken van elkaars krachten door in samenwerking dingen te organiseren. De groepen 6 t/m 8 doen dit jaar op
vrijdag 22 april samen met de leerlingen van IKC de Klimboom mee aan de ‘obstakelrun’.
Voor de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 start op vrijdag 22 april om 14.45 uur de meivakantie.
Als extra bijlage bij deze nieuwsbrief treft u, namens de oudervereniging, meer informatie
over de koningsspelen aan.

Meivakantie
De meivakantie begint dit jaar op maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei. We zien de
kinderen dus heel graag gezond en wel terug op maandag 9 mei.
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