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Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

10 november
11 november
12 november
13 november

-Meeloopmoment voor de groepen 4 t/m 6
-Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3
-Open Podium bovenbouw
-Aankomst Sinterklaas in Nederland

Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

16 november
18 november
19 november

-Studiedag team. Alle leerlingen vrij
-10 minutengesprekken
-Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3
-Open Podium Cluster A (gr1/2c, 3b, 5A, 8A)

Maandag
Dinsdag

22 november
23 november
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Donderdag

25 november

-Meeloopmoment voor de groepen 1 t/m 3
-Nieuwsbrief 6
-10 minutengesprekken
-Schoen zetten
-Vergadering MR

Juf Daniëlle heeft een zoon
Zondag 7 november zijn juf Daniëlle en haar partner Jan
de trotse ouders geworden van een zoon. Zijn naam is Jurre.
Zij maken het alle drie goed. Van harte gefeliciteerd!
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Ouderbijdrage
Op vrijdag 12 november zal voor de ouders die een machtiging hebben afgegeven voor
de vrijwillige ouderbijdrage, het eerste 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)
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.

Schoen zetten
Donderdag 25 november mogen alle kinderen hun schoen zetten op
school. Natuurlijk met wat lekkers erin voor het paard. Een mooie
tekening kan de Sint ook wel waarderen.
Groetjes van de werkgroep Sinterklaas.

Lootjes trekken
Op vrijdag 3 december vieren wij het Sinterklaasfeest op school. Voor de kinderen uit de
groepen 1 t/m 4 zorgt Sint voor een cadeautje. Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 helpen
de Sint door een surprise voor elkaar te maken. Hiervoor worden lootjes getrokken op
vrijdag 12 november.
Een paar afspraken hierbij zijn:
•
Het cadeautje mag € 3,00 kosten
•

Het moet in een leuke surprise gepakt worden (geen grabbeldoos of een “vieze
surprise”)

•

Er hoort een klein gedichtje bij.

Op vrijdag 3 december neem je de surprise mee naar school. Succes
en veel plezier met de voorbereidingen.
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Telefoons en smartwatches
De huidige digitale wereld brengt met zich mee dat smartphones niet meer weg te
denken zijn uit ons leven. Wij constateren ook dat meerdere leerlingen een smartwatch
dragen. De kinderen moeten telefoons en smartwatches aan het begin van de dag
inleveren bij de leerkracht en deze kunnen aan het einde van de dag uiteraard weer
meegenomen worden.
Smartwatches kunnen vaak geluidsopnames en
foto's maken en berichtjes ontvangen. In verband
met de wet op de privacy kunnen wij niet riskeren
dat er foto's gemaakt worden of dat er gefilmd
wordt. Het meenemen van mobiele telefoons en
smartwatches gebeurt op eigen risico;
dit betekent dat de school niet verantwoordelijk is
voor de ingeleverde spullen.

Ontwikkelingen bewegingsonderwijs oktober/november 2021
We zijn nu al een tijdje bezig met de naschoolse beweegactiviteiten. Elke maandag en
donderdag organiseer ik dit zelf met mijn stagiaires en op de dinsdag wordt dit gedaan
door Vitesse Goals. Ik merk dat de leerlingen het leuk vinden en zichzelf goed ontwikkelen. Een deel van de naschoolse activiteit gebruik ik om de autonomie van leerlingen te
stimuleren door vrije keuze in activiteiten en spellen. Ook zorg ik dat ze veel in beweging
zijn en op een positief sociale manier met leerlingen uit andere klassen samen sporten.
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Ontwikkelingen bewegingsonderwijs oktober/november 2021
Dinsdagmiddag is er ook pauzesport van Vitesse Goals. Vrijdagochtend wordt de
pauzesport in samenwerking met het CIOS en sportbedrijf Arnhem begeleid. Hierbij wordt
de Skills Box gebruikt en zijn er meerdere kleine spellen waar leerlingen uit kunnen kiezen.

Ik heb samen met korfbalvereniging E.K.C.A. een plan
Geschreven, waardoor onze school een nieuwe korfbalpaal krijgt voor op het schoolplein. Op deze manier kunnen
de leerlingen tijdens het buitenspelen aan het gooien en
vangen werken en is het beweegaanbod weer een beetje
uitgebreid. Als dank komen ze ook een keer tijdens de
gymlessen van de bovenbouw een korfbal Clinic geven en
mogen we gebruik maken van extra ballen.
Djoss Smalen

Nieuws van buiten
Familieviering op 28 november
De dagen worden korter, het is vroeg donker. We
steken elke week een extra kaarsje aan zodat er steeds meer licht
komt. We noemen dit de adventstijd. Zondag 28 november is de
eerste zondag van deze adventstijd.
In de adventstijd lezen we elk jaar weer bijzondere verhalen uit de
bijbel. Verhalen over profeten, die in een tijd van oorlog en
ellende voorspellen dat er een betere tijd zal komen. Maar we horen ook het verhaal van
Johannes de Doper die iedereen voorhoudt dat vrede niet vanzelf komt, daar moet je met
elkaar aan werken. En in deze tijd staan we stil bij Maria, de moeder van Jezus. In de
viering van 28 november zullen we horen hoe deze mensen ons in verhalen voorbereiden
op het feest van het licht: Kerstmis. Kom je ook? De viering begint om 9.45 uur in de
Lucaskerk.
Aan het eind van de viering krijgen alle kinderen een adventskalender waarmee je de
dagen tot Kerstmis kunt aftellen. Tijdens de Adventstijd is er ook elke zondag kinderwoorddienst. We horen verhalen en gaan daar iets mee doen.
Op zaterdag 18 december ben je om 13.30 uur van harte welkom bij een speciale
activiteit voor kinderen in de Lucaskerk. In de donkere Adventstijd zijn veel mensen
eenzaam. Misschien ken je ook wel iemand die wat extra aandacht kan gebruiken. We
gaan kaarten maken die we naar eenzame mensen kunnen opsturen om ze weer een
lichtpuntje te geven.
De volgende familievieringen zijn op kerstavond, 24 december om 18.00 uur en 20.00 uur.
Op die dag is er om 16.00 uur een kerstviering voor de allerkleinsten.
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