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Agenda
02-04-21
05-04-21
19-04-21 23-04-21
26-04-21 07-05-21

Goede vrijdag (kinderen vrij)
2de Paasdag (kinderen vrij)
Oudercontact-week
Meivakantie (twee weken)

Groep 8
Waar we veel activiteiten op voorhand al gecanceld hebben i.v.m. corona, houden we bij de afsluitende
activiteiten van groep 8 een vinger aan de pols. Wanneer het mogelijk is, zullen we zoveel mogelijk
traditiegetrouwe activiteiten organiseren om het hoofdstuk ‘De Cirkel’ goed af te sluiten voor groep 8.
We hebben de intentie om de musical op te voeren met live publiek. Het eindfeest, de disco, staat ook op ons
verlanglijstje. Alles valt en staat met (de versoepelingen van) de maatregelen. We gaan u op de hoogte houden
van de plannen en eventuele aanpassingen daarvan.
Tevredenheidspeilingen
U heeft afgelopen week een bericht ontvangen over de tevredenheidspeiling. Ik wil u vragen om deze voor 3103-21 in te vullen. We halen hier veel informatie uit om de school te verbeteren. Alvast bedankt voor de
moeite.
Oudercontact-week
In de app staat een oudercontactavond. In het kader van werkdrukvermindering geven we leerkrachten de
mogelijkheid om deze gesprekken over de week te verspreiden. U ontvangt t.z.t een uitnodiging voor deze
gesprekken.
Verkeersituatie
Voor de veiligheid van de kinderen wil ik u verzoeken om uw kind niet af te zetten in het straatje voor de
Meent en het hoofdgebouw. Het keren in deze straat is gevaarlijk omdat er kinderen fietsen en lopen om naar
school te komen.
Blazersklas
De blazersklas gaat weer starten met live lesgeven. Er is wel een aanpassing gemaakt in het rooster omdat we
de cohorten moeten aanhouden. Zo worden de groepen niet gemixt. Dit houdt in dat de kinderen 30 min. live
les hebben.
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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.
Pasen
Beste ouders/verzorgers,
Binnenkort is het weer Pasen en dat laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan! We gaan weer gezellig
ontbijten op school! Woensdag 24 maart krijgen de kinderen een menulijst mee naar huis waarop de keuzes
voor het paasontbijt staan. Dit doen we omdat er ander dat er te veel verschil komt in de ontbijtjes.
Iedereen zorgt voor zijn/haar eigen ontbijt.
- De groepen 1 t/m 4 maken een versierde schoenendoos voor zichzelf waar de ontbijtspullen in
kunnen.
- De groepen 5 t/m 8 krijgen een bord dat ze op school beschilderen. Dit bord gaat mee naar huis.
De schoenendoos en het bord worden op school gemaakt.
Op woensdag 31 maart is het paasontbijt. Iedereen neemt zijn/haar eigen ontbijt, op het bord of in de
schoenendoos, mee naar school. De kinderen mogen in pyjama naar school komen.
We doen in de klas natuurlijk nog meer leuke paasdingen maar die zien jullie wel in het digitale klassenboek.
Het wordt vast weer een gezellige ochtend!
Met vriendelijke Paasgroeten van de Paascommissie
Ouderraad
Afscheidscadeau voor directeur Fred geplaatst.
Dinsdag 9 maart is het afscheidscadeau, aan
directeur Fred, namens alle ouders en leerlingen
van de Cirkel, eindelijk gearriveerd en geplaatst op
het schoolplein. Het betreft een speel loopbrug.
Voor dit cadeau is onder andere gekozen omdat
Fred erg met sport/bewegen bezig was en dit
mooie duurzame rek de leerlingen stimuleert om
te bewegen tijdens de pauzes. Het rek is te
bewonderen, weliswaar vanaf een afstandje, op
het schoolplein waar de entree van groep 7-8 zich
bevindt. Zodra de maatregelen rondom corona dit
toelaten, zullen wij Fred uitnodigen, om het
speeltoestel feestelijk te openen. Laten we
allemaal duimen dat dit snel mogelijk is. Fijn
weekend, namens de ouders van de OR.
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