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Agenda
2 maart
5 maart
11-12-13 maart
12 maart
16 maart
17 maart
18 maart
20 maart

Groepen 4 naar de Muziek en Dansschool
Vertelconcert groepen 1-2 a, b en c
Directie driedaagse Onderwijsgroep; Directeur afwezig
Spelletjesmiddag groepen 1-2
Vertelconcert 1-2 d en e
EHBO les voor de groepen 7
Groep 8 naar het afvalstation
Verjaardagendag
EHBO les groep 8

Taal
Dit schooljaar is de vakgroep Taal-Lezen bezig met het uitzoeken van een nieuwe methode voor aanvankelijk
lezen in groep 3. Op dit moment wordt er gewerkt met de methode Veilig Leren Lezen, maar deze methode is
toe aan vervanging. De vakgroep is zich, samen met de groep 3 leerkrachten, aan het oriënteren op een nieuwe
methode. De vernieuwde versie van Veilig Leren Lezen wordt ook meegenomen in deze oriëntatie. We houden
u op de hoogte!
De vakgroep Taal-Lezen is verder ook aan het nadenken hoe we het onderwijs aan meertalige leerlingen zo goed
mogelijk kunnen invullen. Er wordt door de leerkrachten onderwijs op maat gegeven, maar soms is het wenselijk
als een leerling in een klein groepje verder begeleid wordt op taalgebied. Dit kan zowel binnen als buiten de klas
plaatsvinden. Om deze extra hulp goed te laten verlopen denkt de vakgroep mee.
Ook willen we nadenken hoe we de leesbeleving van de kinderen positief kunnen beïnvloeden. Hoe zorgen we
er als school voor de kinderen lezen “léuk” gaan vinden? De Kinderboekenweek, voorleesdagen en de bibliotheek
kunnen hier ook een rol in spelen. Maar ook voorlichting naar ouders toe, bijvoorbeeld. Genoeg om over na te
denken!

TSO
Bankbetaling voor vaste dagen:
Deze week ontvangt u per mail de rekening voor het overblijven voor het tweede deel van het schooljaar, van
Januari tot juli. Wilt u deze rekening vóór 16 maart overmaken?
Per 2 maart gaan wij op een andere manier de administratie van het overblijven bijhouden. Met name voor de
ouders waarvan de kinderen per strippenkaart overblijven gaat er e.e.a. veranderen. Wij gaan alles digitaal
registreren. Dat betekent dat u per mail het verzoek krijgt om een nieuwe strippenkaart aan te schaffen. U kunt
het bedrag dan overmaken op de rekening van de TSO. Dus geen briefjes, kaarten of contant geld meer. Wij
hopen het op deze manier voor u en voor ons makkelijker te maken. Voor vragen kunt u altijd terecht op
tso.decirkel@ogamstelland.nl
Dan nog een dringend verzoek:
Wilt u elke verandering in de overblijfdagen van tevoren doorgeven aan: tso.decirkel@ogamstelland.nl
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Onderzoek
In samenwerking met Brede School Rembrandt, de Marnixacademie en de Universiteit Utrecht wordt in de
groepen 5 t/m 7 onderzoek gedaan naar de effectiviteit van rekenonderwijs en de rol daarbij van methoden. Ook
wordt de motivatie van leerlingen onderzocht.

Verjaardagendag
Woensdag 18 maart is het weer tijd voor een feestje, alle leerkrachten vieren hun verjaardag! Het
thema is ‘superhelden’ en alle kinderen mogen verkleed naar school komen. De hele ochtend zullen er
verschillende feestelijke activiteiten plaats vinden in en om de school. De groepen 1 t/m 6 kunnen hier wel wat
hulp bij gebruiken. Komt u ons helpen op deze feestelijke ochtend? De kinderen hoeven geen eten en drinken
mee te nemen, wij zorgen voor een lekker hapje én drankje.

Pasen
Paaslootjes voor het Paasontbijt
Woensdag 25 maart krijgen de kinderen van de groepen 1 en 2 een blanco lootje mee naar huis. De wensen
voor het Paasontbijt vult u samen met uw kind in op het lootje en levert u uiterlijk maandag 30 maart in bij de
leerkracht.
De groepen 3 t/m 8 vullen het blanco lootje op school in. Woensdag 1 april worden in alle klassen de lootjes
getrokken en krijgen de kinderen het getrokken lootje mee naar huis voor het Paasontbijt.
Palmpaasoptocht
Donderdag 2 april versieren de groepen 1 t/m 4 een Palmpaasstok met hulp van de kinderen van de groepen 5
t/m 8.
Vrijdag 3 april lopen de kinderen van de groepen 1-2 vanaf 10:30 uur met hun Palmpaasstok een rondje door
de wijk. Loopt u ook mee? Of komt u kijken? Op de volgende pagina kunt u zien hoe zij zullen lopen.
De kinderen nemen hun stok na de optocht mee naar huis en geven de Palmpaasstok aan iemand uit hun eigen
omgeving die een "opkikkertje" kan gebruiken. Indien mogelijk ontvangen wij de Palmpaasstokken na Pasen
graag weer leeg retour.
De groepen 3 en 4 brengen om 10:30 uur hun Palmpaasstok naar de bewoners van Middenhof. Hiervoor zoeken
wij ouders die meelopen en een groepje willen begeleiden. De inschrijflijsten liggen binnenkort bij de klassen.
Paasontbijt
Donderdag 9 april is het Paasontbijt. De kinderen mogen dan in hun pyjama naar school komen, maar vergeet
de gewone kleding en schoenen niet voor ná het ontbijt. In de week voor het Paasontbijt versieren de groepen
1 t/m 4 thuis een schoenendoos. In deze “de Paasdoos” doet u het ontbijt voor degene van het getrokken
lootje. Er staan voorbeelden in de aula.
De groepen 5 t/m 8 versieren een stenen bord op school en bakken het bord thuis af. Op het bord brengt uw
kind het Paasontbijt mee naar school voor degene van het getrokken lootje. Na al deze leuke activiteiten moet
het een en ander natuurlijk ook weer opgeruimd worden. Wie komt ons donderdag 9 april om 14.00 uur een
handje helpen?

Verhuizing stafbureau Onderwijsgroep Amstelland
Het stafbureau/bestuurskantoor van Onderwijsgroep Amstelland is met ingang van 24 februari van de Bouwerij
naar de Kalkbranderij verhuisd. Het nieuwe adres is:
Onderwijsgroep Amstelland
Kalkbranderij 2
1185 ZX AMSTELVEEN
020 3454718
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Aanmelden kinderen: niet uitstellen
Vergeet u niet uw zoon of dochter geboren in 2017 of 2018 aan te melden op school? Broertjes en zusjes hebben
voorrang, maar dan moeten zij wel voor hun derde verjaardag zijn aangemeld en ingeschreven.
Aanmeldingsformulieren kunt u bij Cora halen.

Route Palmpaasoptocht
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