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Agenda
19-02-21 –
28-02-21
01-03-21
02-04-21
05-04-21

Voorjaarsvakantie
LESDAG; STUDIEDAG VERVALT
Goede vrijdag; kinderen vrij
2de Paasdag; kinderen vrij

Winnaar voorleeswedstrijd Amstelveen
Illias uit groep 8b heeft de voorleeswedstrijd gewonnen! Hij is de beste
van Amstelveen. We zijn enorm trots op hem want hij heeft het super
goed gedaan. Winnaars moeten beloond worden en dus hebben we
Illias, namens het team van de Cirkel, blij gemaakt met een mooi boek.
We wensen hem veel (voor)leesplezier. Illias mag nu door naar een
regionale voorleeswedstrijd. We wensen hem veel succes!
Lesvrije dag 19-02
Morgen 19-02 zijn alle leerlingen vrij. In de vorige nieuwsbrief stond dit
goed genoteerd in de agenda (zoals hierboven), maar was er een
typefout gemaakt in de bijbehorende tekst.
Ter bevestiging: Morgen, vrijdag 19-02, zijn alle kinderen vrij.
COVID-19
We wachten de komende persconferentie van as dinsdag af, om eventuele aanpassingen in de maatregelen toe
te passen. Wij informeren u bij wijzigingen via de nieuwsbrief.
Maatregelen schoolplein
We willen u er graag aan herinneren dat de regels van vorig schooljaar, m.b.t. looprichtingen op de
schoolpleinen bij groep 1 t/m 3, nog steeds gelden. Gebruik a.u.b. de juiste ingang om op het plein te komen,
blijf achter de gele lijn en verlaat het plein via de uitgang. U kunt de pijlen volgen voor de juiste richting. Door
de sneeuw vorige week was dit lastig te handhaven, na de vakantie gaan wij ervan uit dat de maatregelen weer
nageleefd kunnen worden.
Mondkapjes
We kunnen het u niet verplichten maar wij vragen u als ouders een mondkapje te dragen wanneer u uw kind
naar school brengt. We zijn wel erg blij dat wij in bijna alle gevallen maar één ouder zien bij het halen en
brengen.
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Inschrijven broertjes/zusjes
Heeft u uw dochter of zoon, geboren in 2018, nog niet aangemeld? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen.
Jongere broertjes en zusjes hebben voorrang, maar moeten wel tijdig ingeschreven worden. Het zou vervelend
zijn als zij op een wachtlijst komen te staan. U kunt een aanmeldformulier aanvragen, door een mail naar de
directie te sturen.
Feesten
We hebben besloten dat we dit jaar geen Sportdag en Verjaardagendag organiseren. De huidige maatregelen
geven ons nog geen uitzicht op betere omstandigheden. Bij een sportdag zijn ouders nou eenmaal essentieel
en het huidige protocol met cohortering zorgt ervoor dat een sportdag organiseren onmogelijk is.
Wat gaan we wel doen?
Het Paasfeest gaan we COVID-19-proof organiseren. Dit betekent dat het minder uitgebreid zal zijn, maar
daarom niet minder leuk. Informatie over Pasen wordt binnenkort gecommuniceerd.
Aan het einde van het schooljaar willen we graag groots afsluiten met een feest. Het moet een dag worden om
dit rare schooljaar af te sluiten en vooral veel plezier te hebben. We hopen het leed van alle gemiste feestjes
daarmee een beetje te compenseren. We noemen dit feest, het zal u niet verbazen, het Eindfeest. Uiteraard
zijn we hier nog steeds afhankelijk van alle maatregelen, maar we gaan proberen dit feest ondanks alle
maatregelen toch te organiseren op donderdag 1 juli.
Verbouwing Orion 7-9
In de vakantie start de verbouwing van een deel van Orion 7-9. De lerarenkamer, directiekamer en Intern
begeleiderskamer worden anders ingericht en de keuken wordt vernieuwd. Tevens creëren we een bibliotheek
in de grote hal. De kinderen zullen hier geen last van hebben, omdat de sloopwerkzaamheden in de vakantie
zullen plaatsvinden. We zullen het eindresultaat over ongeveer 4 weken met u delen.
Helaas hebben we de kinderen maar kort kunnen zien. We hopen dat we na de voorjaarsvakantie zonder
ongeplande onderbrekingen richting de zomer kunnen.
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