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De week van 27 september t/m 1 oktober is de landelijke week tegen pesten
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag

27 september
28 september
29 september
30 september
4 oktober
5 oktober
7 oktober

-Informatieavond voor de groepen 3 t/m 5
-Informatieavond voor de groepen 1/2 en 6
-Kinderpostzegels groepen 7en 8
-Informatieavond voor de groepen 7 t/m 8
-Studiedag team. Alle leerlingen vrij
-Nieuwsbrief 3
-Vergadering MR

Week tegen pesten
De week van 27 september t/m 1 oktober is de landelijke week tegen pesten.
Het motto van dit jaar is “buitensluiten / uitgesloten "
Omdat ook wij een veilig klimaat op school nastreven, hebben wij ons aangemeld
voor deze week. Alle groepen zullen hier aandacht aan besteden.

Buitensluiten
uitgesloten
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Kinderpostzegelactie 2021

Van woensdag 29 september t/m woensdag 6 oktober gaat de 73e
editie van de Kinderpostzegelactie van start. Vanaf 29 september
zullen 160.000 leerlingen uit het basisonderwijs zich inzetten voor het
project ‘Geef meer Kracht’.
De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad op de levens van alle
1,5 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. De meldingen over
huiselijk geweld namen toe, meer kinderen kregen te maken met
armoede en thuisonderwijs was niet voor iedereen haalbaar. Hulpvragen gingen vaker
dan ooit over mentale problemen zoals eenzaamheid, angst en depressie.
De langetermijngevolgen door het abrupt wegvallen van school en sociale contacten
worden steeds meer zichtbaar. Daarom wordt er dit jaar extra aandacht besteed aan
projecten die kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen.
Op woensdag 29 september start de Kinderpostzegelactie. De kinderen uit de groepen 7
en 8 die hieraan deelnemen mogen om 12.00 uur starten met de verkoop.
De kinderen hoeven net als de vorige keer geen bestellingen meer te bezorgen. De actie
duurt tot 6 oktober. Alvast veel succes toegewenst!

Naschoolse beweegactiviteiten

Zoals u wellicht weet hebben wij een subsidie
ontvangen, waardoor wij meer beweegactiviteiten kunnen realiseren voor onze leerlingen.
Hierbij valt te denken aan pauzesport en
naschoolse beweegactiviteiten.
Vanaf maandag 27 september start meester
Djoss, onze docent bewegingsonderwijs, met
een naschools aanbod voor de kinderen uit de
groepen 3 t/m 8.
Deze lessen vinden plaats in het sportcentrum
Elderveld.
De ouders van de opgegeven kinderen
hebben hierover meer informatie ontvangen.
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Schuytgraaf loop
Woensdag 15 september was de Kringloop ruim vertegenwoordigd bij de Schuytgraaf loop.
Overal zag ik wel iemand met een fel groen shirtje van de Kringloop.
Samen met een aantal ouders hebben we onze fanatieke leerlingen aangemoedigd. Fijn
om te zien met hoeveel plezier er wordt gesport en hoe goed er werd gelopen.
Ik wil graag de leerlingen die hebben meegedaan bedanken voor het deelnemen aan
deze hardloopwedstrijd. Zoveel animo voor het meedoen aan een naschoolse
sportactiviteit geeft energie om vaker zulke activiteiten te organiseren in de wijk en op
school.
Ook de ouders/verzorgers die mee waren om hun kinderen aan te moedigen wil ik
bedanken voor hun aanwezigheid. Mede dankzij jullie hebben de leerlingen een geweldige
woensdagmiddag gehad.
Als er de komende tijd nog meer activiteiten georganiseerd worden in de wijk zullen wij dit
onder de aandacht te brengen, zodat iedereen de kans krijgt om hieraan mee te doen.
Met vriendelijke groet,
Djoss Smalen

Pesten!? Dat willen wij niet op de Kringloop!

Pesten!? Dat willen wij niet op de Kringloop! Als een kind hiermee te maken krijgt, dan is het
van belang dit eerst te delen met de eigen leerkracht. Ook kunnen ouders en kind(eren)
dit bespreken met de betreffende bouwleider. Juf Franca is bouwleider van de onderbouw, juf Marion van de middenbouw en meester Mike van de bovenbouw.
Uiteindelijk kunnen ouders en kind(eren) dit ook neerleggen bij de anti-pestcoördinator
juf Jacqueline. Zij heeft hiervoor een cursus gevolgd. Op de Kringloop hanteren wij een
anti-pestprotocol. Dit protocol is te vinden op onze website www.dekringloop.nl
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Versoepelingen
•
Quarantaine
In het basisonderwijs is het quarantaineadvies voor de hele klas bij een besmette leerling
komen te vervallen. Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in principe allemaal
naar school. Eventueel geldt een uitzondering voor kinderen die in nauw contact zijn
geweest in de privésfeer. De advisering hierover loopt altijd via de GGD.

•
Informatieavonden
Wij gaan de informatieavonden weer fysiek verzorgen en zijn blij u dan te kunnen
ontmoeten.
Tijdens deze avonden geven wij u informatie over de inhoud van het leerjaar waarin uw
zoon/dochter onderwijs krijgt.
Wanneer;
Maandag 27 september voor de groepen 3 t/m 5 vanaf 19.00 uur tot 20.00 uur
Dinsdag 28 september voor de groepen 1/2 en 6 vanaf 19.00 uur tot 20.00 uur
Let op!
In de jaarkalender staat dat de informatieavond voor de ouders van de leerlingen uit
groep 6 op donderdag 30 september gepland is. Dit is onjuist. Deze informatieavond vindt
plaats op dinsdag 28 september
Donderdag 30 september voor de groepen 7 t/m 8 vanaf 19.00 uur tot 20.00 uur
Spelregels;



Er kan maar 1 ouder per kind aanwezig zijn
Deze avonden zijn niet voor de kinderen bedoeld

•
Inloopavond
De inloopavond, gepland op donderdag 21 oktober vanaf 18.30 uur tot 19.30 uur, gaat
fysiek door. Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie.

•
Meer versoepelingen
Als het kan, gaan wij na de herfstvakantie meer versoepelingen doorvoeren. Hier wordt u
te zijner tijd over geïnformeerd
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Juf Sanne T

Juf Sanne T uit groep 3B is zwanger van haar eerste kindje. Naar
verwachting zal zij omstreeks februari met zwangerschapsverlof
gaan. Van harte gefeliciteerd!

Nieuws van buiten
4 familiedagen in de RK parochie
FAMILIE-MIDDAGEN voor peuters, kinderen, tieners, ouders, opa ‘s en oma’s :
op vier zondagmiddagen steeds van 1-4 uur, in een parochiezaal van de Eusebiusparochie.
Op deze vier gezellige middagen willen we het geloof voor jong en oud een nieuwe impuls
geven of verdiepen op een moderne manier. We beginnen met de hele groep met koffie,
thee en iets lekkers, daarna krijgen de volwassenen en kinderen een eigen programma,
naar leeftijd ingedeeld, onder begeleiding. We eindigen ook weer met de hele groep.
Het startpunt is steeds een mooi bijbelverhaal, met daarna een gesprekje over de persoonlijke betekenis ervan en wat je ermee kan doen in je dagelijks leven. Voor de jongeren is er
daarna spel of knutsel, wat je wilt. Met de volwassenen spreken we ook over geloven thuis:
hoe geef je door wat je dierbaar is op een uitnodigende manier.
Je kunt je familie opgeven voor een, twee, drie of vier middagen. Zo kunnen er vriendschappen groeien tussen kinderen of volwassenen met wie je over het geloof kunt praten.
Deelname is kosteloos.
Inschrijving is noodzakelijk i.v.m. catering en indeling van de groepjes : uiterlijk een week
tevoren:
mail namen van de familieleden, leeftijden én datum van de middag : 3 oktober, 9 januari,
3 april en 12 juni naar secretariaat@eusebiusparochie.nl Voor info bel: Wendela Vuylsteke
op : 06 28 22 81 91.
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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