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Agenda
02-04-21
05-04-21
19-04-21
26-04-21
09-05-21

Goede vrijdag; kinderen vrij
2de Paasdag; kinderen vrij
Week v/d oudercontactgesprekken
Start meivakantie
Laatste dag meivakantie

COVID-19
We zijn alweer een aantal weken op school. We hebben een hoop richtlijnen meegekregen, waardoor de
structuur van de dag er anders uit komt te zien. Maar wat doen alle kinderen het fantastisch en wat passen ze
zich goed aan. Sinds we weer volledig open zijn hebben wij wekelijks groepen in quarantaine gehad, of zaten
kinderen thuis vanwege een zieke leerkracht. Hierdoor werd er veel van de ouders, kinderen en leerkrachten
gevraagd. Voor deze situaties hebben wij begin van het jaar een protocol opgesteld. De laatste weken zijn er
situaties omtrent besmettingen geweest waardoor wij vragen ontvangen hebben over het beleid/protocol. Het
is duidelijk dat ons protocol onder de loep genomen moet worden, mede door de huidige maatregelen die van
ons allen een andere aanpak vraagt. U zal in deze en een volgende nieuwsbrief (of eerder indien noodzakelijk)
eventuele wijzigingen lezen.
Wijziging maatregelen buitenspelen
Vorig week hebben we besloten om onze maatregelen betreft buitenspelen per direct aan te passen. Vanaf
vorige week donderdag spelen de groepen 1 t/m 4 niet meer alleen buiten. De groepen 1/2 zijn nu altijd met 2
groepen buiten en groep 3 en 4 zijn samen met hun parallelgroep buiten; 3a met 3b en 4a met 4b.
De reden dat we dit aangepast hebben is omdat de vorige buitenspeelroosters een grote impact hadden op ons
dagelijks rooster. We moesten rekening houden met ruimte en buurtscholen. Uit een teamvergadering bleek
dat dit niet meer vol te houden was. Het protocol van de PO-raad geeft ons enige ruimte hierin, zij stellen dat
wij de cohortregeling zo goed als mogelijk moeten organiseren.
De GGD heeft ons verzekerd dat bij een besmetting niet meerdere groepen in quarantaine hoeven. Immers
mogen jonge kinderen ook weer samen buiten sporten.
Webinar GGD
Vanwege de terechte vragen van ouders en de onduidelijkheid die alle regeltjes soms veroorzaken, hebben we
besloten om een Webinar te laten organiseren door de GGD. Onze schoolarts en andere medewerkers van de
GGD en de directie van school zijn daarbij aanwezig.
De Webinar is op dinsdag 6 april om 20:30 uur tot 21:30 uur via zoom. De link staat hieronder.

https://us02web.zoom.us/j/84510945360
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In de PDF die rondgestuurd wordt, zal deze link niet werken. U kunt hem alvast overnemen maar u krijgt op de
dag zelf een bericht met de link via de schoolapp. Om alle vragen beantwoord te krijgen, willen we u verzoeken
om uw vraag te mailen naar directie.decirkel@ogamstelland.nl. Zo worden we niet verrast en kunnen de
medewerkers van de GGD de Webinar op maat verzorgen.
Eindfeest
Het eindfeest hebben we moeten verplaatsen naar de laatste schooldag i.v.m. de musical van groep 8. De
locatie voor de musical moet nu twee dagen afgehuurd worden. Dit overlapte met de vorige datum van het
eindfeest. Het eindfeest staat nu op: donderdag 8 juli 2021. Het belooft een prachtige dag voor de kinderen te
worden, die volledig wordt bekostigd door de ouderraad.
Laatste schoolweek groep 8
In de vorige nieuwsbrief hebben we al een opmerking gemaakt over de activiteiten van groep 8. De activiteiten
in de laatste week van groep 8 zullen doorgaan, als de maatregelen dat toelaten. Met het verplaatsen van het
eindfeest naar de laatste schoolweek, willen we graag duidelijkheid scheppen over het programma van deze
laatste week:
Maandag 5 juli; Laatste dag in de klas, opruimen en afscheid.
Dinsdag 6 juli; brugpieper-dag
Woensdag 7 juli; vrij
Donderdag 8 juli; eindfeest voor de hele school
Deze activiteiten staan vast en kunnen we naar alle waarschijnlijkheid corona-proof organiseren. Mochten de
maatregelen het toelaten, dan kunnen we het over andere/meerdere afsluitende activiteiten hebben.
Verkeersexamen groep 8
Het verkeersexamen van groep 8 staat gepland op 28 mei. Hier zijn ouders nodig voor de organisatie. Andere
activiteiten waar ouderhulp nodig is gaan niet door. Omdat dit een examen betreft maken we een
uitzondering. De ouders van groep 8 krijgen meer informatie via de groepsleerkrachten.
Kangoeroewedstrijd.
Op 18 maart hebben veel kinderen van de Cirkel meegedaan aan de W4kangoeroewedstrijd. Dit is een rekenen wiskundewedstrijd die jaarlijks in maart op veel scholen wordt georganiseerd en door veel leerlingen wordt
gemaakt. Om u een idee te geven: In Nederland doen er ongeveer 140.000 leerlingen mee op 2350 scholen.
De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 van de basisschool t/m 6 vwo van de middelbare school.
Er zijn vijf niveaus.
Voorbeeldopgave voor de bovenbouw:
Anne, Bob, Corina, Daan en Edwin zitten rond een tafel. Anne zit niet naast Bob.
Daan zit naast Edwin. Bob zit niet naast Daan.
Wie zitten er naast Corina?
A. Anne en Bob B. Bob en Daan C. Daan en Edwin D. Edwin en Anne E. kun je niet weten
Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit, een
flits van inzicht en doorzettingsvermogen vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er goed.
Welke? De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze steeds lastiger. Je kunt individueel
meedoen maar ook als tweetal.
De Cirkel was dit jaar van de partij met 240 deelnemers. Wat hebben de kinderen -met veelal blosjes op de
wangen- hard gewerkt! Eh… Alleen de kinderen die dit wilden, want het meedoen was op vrijwillige basis.
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In mei verwachten we de uitslag en dan zullen we ongetwijfeld op het achtuurjournaal wel horen welke leerling
van de Cirkel uit Amstelveen deze wedstrijd heeft weten te winnen.
Al ging het natuurlijk vooral om het plezier en wat dat betreft was de wedstrijd een groot succes!
Wordt vervolgd!
Namens de rekencommissie, Wouter Sluitman.
Paasviering
Afgelopen woensdag hebben we op school Pasen gevierd.
Dit deden we dit jaar op een andere manier dan gewend. In verband met Corona konden we dit jaar geen
ontbijtjes maken voor een ander, maar maakte iedereen een ontbijtje voor zichzelf.
Een groot deel van de kinderen en leerkrachten kwam in pyjama of onesie naar school.
In de klas is heerlijk ontbeten. Groep 1 t/m 4 nam dit ontbijtje mee in een mooi versierde doos en groep 5 t/m
8 op een zelf versierd bord. Wat was het gezellig! En wat een heerlijk weer hadden we!
Na het ontbijt is er in de groepen 1 t/m 4 gezocht naar Paaseieren. Gelukkig heeft iedereen er één gevonden.
Ook kregen alle kinderen nog een traktatie van de ouderraad, namelijk een lekkere chocoladelolly. Voor de
kinderen die hier allergisch voor zijn, had de ouderraad een heerlijk alternatief verzorgd.
Mede dankzij uw hulp bij het klaarmaken van de ontbijtjes, kijken wij terug op een geslaagde Paasochtend.
Thuiskweekboompje
Kort na Pasen krijgen álle leerlingen van álle basisscholen in Amstelveen een boom. Nou ja een boom, een
boompjé. Een babyboom dus. Daarvoor mogen ze zelf een plekje zoeken, in de eigen tuin natuurlijk het liefst
maar het mag ook bij opa en oma, bij vrienden of familie of zelfs de eerste twee jaar in een pot op het balkon.
Dat betekent in één klap 9.600 bomen er bij!
Waarom deze actie?
We willen meer bomen in de stad. Bomen zorgen voor minder wind in de winter en voor schaduw in de zomer.
Bomen vangen regenwater op en door de verdamping in de zomer is het onder een boom soms wel een paar
graden koeler. Op staat, in parken en straks langs de A9 zorgt de gemeente voor groen. Hoewel, in oktober
hebben leerlingen van drie basisscholen al een kwekerij ingericht waar de komende jaren kleine boompjes
uitgroeien tot bomen van wel drie tot vijf meter hoog die dan naar hun definitieve plek verhuizen. Deze
'Bomenschool Amstelveen' wordt twee keer per jaar door groepen kinderen onderhouden. Maar in 'particulier
groen' is ook nog heel veel plek voor meer bomen.
De pandemie blijkt nu ineens van een obstakel een kans; de boomfeestdag, traditioneel in maart, is al twee
keer afgelast maar deze thuiskweekboompjes uitdelen kan helemaal corona-proof.
De uitgereikte boompjes zijn van tien soorten, allemaal inheems en gekozen om hun ecologische waarde. Als
bijen op de eerste mooie dag de kast uit vliegen dan is er, als het goed is, nog voldoende honing aanwezig maar
wel behoefte aan eiwit. Dat halen bijen uit het stuifmeel van de hazelaar en iets later van de wilg. Die hazelaar
zorgt ook nog eens, in het najaar, voor nootjes waar veel kleine zoogdieren van genieten.
In de hoogzomer, als de voorjaarsbloeiers klaar zijn en de najaarsbloemen er nog niet zijn, zorgt de winterlinde
voor nectar. De eik is, als hij volwassen is, bijna een ecosysteem op zich. De rupsen die zich aan de eik tegoed
doen zijn voedsel voor veel vogels en de rupsen die zich tot nachtvlinder ontwikkelen prooi voor vleermuizen.
En zo heeft ieder van die tien soorten wel wát.
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De soorten zijn: vuilboom (ook zo'n midden-in-de-zomer bloeier), haagbeuk, veldesdoorn, eik, berk, hazelaar,
meidoorn (pas op, die prikt), lijsterbes (de naam zegt het al), gele kornoelje en winterlinde (die, vreemd
genoeg, láter bloeit dan de zomerlinde).
Alle kinderen krijgen van tevoren een flyer mee.
Wilt u dinsdag 6 april een stevige plastic tas meegeven aan uw kind om het boompje goed te kunnen
vervoeren.

Fijne paasdagen!
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