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

17 mei
20 mei

-Meeloopmoment voor de groepen 4 t/m 6
-Meeloopmoment voor groep 7
-Themagericht zwemmen voor de groepen 8
-Open Podium bovenbouw

Zaterdag

21 mei

-Juf Fleur gaat trouwen

Dinsdag
Woensdag

24 mei
25 mei

Donderdag
Vrijdag

26 mei
27 mei

-Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3
-Groepen 8:
Om 12.15 uur wordt er van hen een eindfoto
gemaakt (groepsfoto)
-Hemelvaartsdag. Vrije dag
-Vrije dag

Dinsdag
Vrijdag

31 mei
3 juni

-Nieuwsbrief 15
-Open Podium onderbouw
-Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3
-Themagericht zwemmen voor de groepen 8
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Juf Fleur gaat trouwen

Op zaterdag 21 mei gaat Fleur trouwen met haar aanstaande
echtgenoot Chris. Zij vieren dit in kleine kring. Wij wensen hen een
onvergetelijke dag en veel geluk toe.

Even voorstellen…..
Beste ouders, verzorgers en kinderen van de Kringloop,
Graag zou ik mij willen voorstellen als nieuwe conciërge van jullie
school. Mijn naam is Michel en ben sinds 1 mei werkzaam op de
Kringloop. Daarnaast ben ook te vinden op de Johannesschool.
Samen met mijn vrouw en 2 kinderen woon ik in Didam. In mijn vrije
tijd ben ik vaak aan het toeren op de motor en volg ik de auto- en
motorsport. Ik heb er veel zin in en hoop dat we met ons allen een
fijne tijd hebben.
Met vriendelijke groet,
Michel

Drempelonderzoek

Halverwege de maand mei wordt het zogenaamde drempelonderzoek
bij alle leerlingen van groep 7 afgenomen. Deze toetsgegevens geven
samen met de methodegebonden toetsen, de niet methode gebonden toetsen en de observaties van de leerkracht(en) een
genuanceerd beeld van elk kind. Al deze gegevens worden
meegenomen om aan het einde van dit schooljaar een gedegen,
voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs te kunnen
formuleren.

Open Podium
Alle ouders zijn weer van harte welkom om het Open
Podium bij te wonen. Tijdens het Open Podium treden de
kinderen voor elkaar en voor u op. De data staan
vermeld in de jaarkalender.
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Tweede Pinksterdag en studiedag groepen 1 t/m 4

Maandag 6 juni is het Tweede Pinksterdag en zijn alle leerlingen vrij.
Dinsdag 7 juni is er een studiedag voor de leerkrachten uit de groepen 1 t/m 4. Daarom
hebben alle kinderen uit de groepen 1 t/m 4 op dinsdag 7 juni een vrije dag. De kinderen
uit de groepen 5 t/m 8 hebben op dinsdag 7 juni gewoon les.

Toetsen uit het leerlingvolgsysteem
In juni worden in de groepen 3 t/m 7 diverse Cito-toetsen uit het leerlingvolgsysteem
afgenomen. Deze onafhankelijke toetsen geven informatie over de ontwikkeling van uw
kind ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De uitslagen geven antwoorden op de
vragen als:
•
•

Is de mate van vooruitgang voldoende?
Is er een opgaande lijn, blijven de vorderingen stilstaan of zijn deze gedaald?

Het is belangrijk om te weten dat ieder kind hierin een eigen ontwikkeling heeft.

Vrijwillige ouderbijdrage
Op dinsdag 24 mei zal voor de ouders die een machtiging hebben afgegeven voor de
vrijwillige ouderbijdrage, het tweede gedeelte van de ouderbijdrage worden geïncasseerd. Het gaat om een bedrag van € 27,50 per kind wat van uw rekening afgeschreven
zal worden (kenmerk is het inschrijfnummer van uw kind(eren) op ‘de Kringloop’).
Voor de ouders die zelf zorgdragen voor betaling van de vrijwillige ouderbijdrage en dit
bedrag nog niet hebben overgemaakt, verzoeken wij het totaalbedrag van € 55,00 over te
maken op rekeningnummer NL26INGB0003647722 t.n.v. Penningmeester OV Basisschool de
Kringloop (o.v.v. van de naam en groep van uw kind(eren)
De kinderen die na 01-01-2022 zijn ingestroomd geldt een
eenmalig aangepast tarief van € 32,50.
Ouders die in het bezit zijn van een Gelrepas hoeven de
vrijwillige ouderbijdrage niet over te maken. De gemeente
Arnhem zal zorgdragen voor de betaling van de vrijwillige
ouderbijdrage.
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Sponsorloop
De sponsorloop van afgelopen donderdag was een groot succes. Voor aanstaande vrijdag
mogen de kinderen het sponsorgeld aan hun juf of meester geven. Als we al het geld
binnen hebben, horen de kinderen en u natuurlijk de totaalscore van onze school.
Alvast heel erg bedankt namens de kinderen in Mwena (Kenia)!
Meneer Ron

Nieuws van buiten

FAMILIEBIJEENKOMST zondagmiddag 12 juni 2022
Op deze zondag is er in de Emmauskerk in Dieren van 13.00-15.30 uur een gezellige familiebijeenkomst, bedoeld voor opa’s en oma’s, vaders en moeders met hun kleuters,
basisschoolkinderen of middelbare scholieren, alleenstaande ouders, de vaste oppas, oom
of tante. Natuurlijk zijn families uit Arnhem ook welkom. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd,
nietwaar? Openbaar vervoer, parkeergelegenheid, alles is vlakbij. Er zijn geen kosten aan
verbonden, het wordt aangeboden door de RK-kerk, en je hoeft echt niet katholiek te zijn
om samen een vrolijke middag te beleven!
De inloop is om half 1, met koffie, thee, limonade en taart. Om 1 uur starten we het
programma: we maken groepjes naar leeftijd en krijgt ieder groepje een begeleider. In elk
groepje vertellen we een mooi verhaal en praten we er samen over na. Voor kinderen is er
allerlei creatief materiaal om het uit te beelden. Het thema is deze keer: warmte, zomer! We
gaan het hebben over de verschillende soorten warmte, welke warmte doet ons goed, welke niet? Welke warmte stralen we misschien zelf uit?
Families blijken het leuk te vinden om bezig te zijn met hetzelfde onderwerp, dat kan in het
dagelijks leven niet zo makkelijk. Kinderen vinden leeftijdgenoten leuk.
Noteer de datum maar: 12 juni, half 1 in Dieren. Wel even opgeven bij Wendela Vuylsteke:
06 28 22 81 91 in verband met de catering. We zien jullie graag!
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