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Agenda

Voorlopig geen agendamededelingen
Er is een grote kans, dat de scholen ook nog na 6 april gesloten blijven

Coronavirus
Het virus heeft ook Nederland zwaar getroffen. Veel mensen zijn gedwongen thuis te werken, de zorg
staat enorm onder druk, van de publieke sector worden creatieve oplossingen gevraagd en voor
zzp’ers breekt een onzekere tijd aan. De scholen zijn gesloten. Dit kan zorgen voor extra druk in
gezinnen waarin ook thuis gewerkt moet worden. Ouders die moeten doorwerken in de vitale
beroepen hebben opvang nodig en leraren zijn op zoek naar de meest realistische en beste vorm van
thuisonderwijs. In deze vreemde surrealistische tijd hebben wij de steun van elkaar hard nodig.
De leerkrachten van de Cirkel werken tijdens hun normale werkdagen op school of thuis. Het is voor
ons geen extra vakantie. Ik (Fred van Oijen) heb grote waardering voor alle leerkrachten en de
betrokkenheid en solidariteit waarmee zij aan de gang zijn gegaan. Maar verwacht geen wonderen…….
In deze Nieuwsbrief vindt u per bouw informatie en een link waarmee de kinderen, u en wij de
komende weken aan de slag gaan. Hoe houden wij contact met de kinderen, welk werk wordt
klaargezet, wat verwachten wij van u enz.
De leerkrachten zijn op hun werkdagen tussen 8:30 uur en 16:30 uur per mail bereikbaar. Dat houdt
in, dat u tijdens deze werktijden redelijk snel een antwoord kan verwachten.

Thuiswerk
De eerste week thuisscholing zit erop. Les op afstand organiseren kost tijd. Waarschijnlijk heeft u thuis
ook even gezocht naar de beste oplossingen. Wat fijn dat we het met elkaar voor de kinderen zo
passend mogelijk maken.
Vandaag hebben we met het team besproken hoe we het thuiswerken verder kunnen organiseren.
Voor de komende weken wordt u via de schoolapp geïnformeerd welke opdrachten uw kind zal maken.
Daar zitten ook linkjes in naar instructiefilmpjes en uitleg bij opdrachten. Houd uw schoolapp dus
goed in de gaten.
Deze week zullen ook de leerkrachten van groep 3 t/m 8 contact opnemen met uw kind via de telefoon.
Vragen voor de kinderen zijn:
1. Hoe is het met jou en jouw gezin?
2. Waar loop je tegenaan met jouw schoolwerk?
3. Wil je nog iets vragen of zeggen?
Wilt u uw kind helpen om zich op dit gesprekje voor te bereiden?
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Kinderen die naar de noodopvang gaan, moeten hun thuiswerk meenemen en daar maken. Er zijn ook
leraren of onderwijsassistenten aanwezig.
We leven in een roerige tijd. Dit kan bij u uiteenlopende vragen opleveren. Op welke manier kan ik
structuur geven aan de dag? Hoe ga ik met de angst, boosheid of vragen rondom het virus om? Ik loop
tegen problemen aan nu mijn kind de gehele dag thuis is. Vindt u of uw kind het prettig even te
overleggen, te sparren of advies in te winnen rondom deze of soortgelijke zaken, dan kunnen jullie
maandagochtend tussen 9 uur en 11 uur bellen met Simone Jonker (leerkracht groep 8 en
gedragsspecialist op de Cirkel) 020-6450125. Zij houdt dan telefonisch spreekuur.

Informatie over en linkjes naar het schoolwerk op afstand
Beste ouders van groep 1/ 2
Wat leuk om alle foto’s terug te zien van hardwerkende en spelende kinderen in hun eigen omgeving.
We hebben vandaag nieuwe opdrachten bedacht voor volgende week. Deze worden uitgebreid
uitgelegd in een document dat jullie ontvangen in de mail. Daarnaast ontvangt u elke dag via de
schoolapp aanvullende opdrachten, dit kunnen linkjes zijn of filmpjes. Houd de app dus goed in de
gaten. Het team van de onderbouw. In een aparte mail ontvangt u meer informatie.
Beste ouders van groep 3-4
Wat zijn de kinderen hard bezig geweest. We zijn afgelopen week vooral aan het herhalen geweest.
Voor de komende week hebben we voor de groepen 3 en 4 ook weer een programma gemaakt. Via de
schoolapp wordt deze informatie met u gedeeld. De groepen 3 en 4 geven volgende week al het werk
en materialen mee naar huis.
Groep 3
Er wordt voor rekenen een instructie gemaakt en daarbij wordt de instructie ingesproken. U krijgt via
de mail een linkje naar een YouTube kanaal waar u ook de dictees kunt beluisteren. Elke maandag,
woensdag en vrijdag kunt u deze afnemen.
Op woensdag 25 maart kunnen deze pakketjes opgehaald worden tussen 10:00 en 12:00 uur. De
patiodeur van het lokaal is open (niet de voordeur). Houd er rekening mee dat er niet meer dan 5
personen in het lokaal aanwezig mogen zijn.
Denk eraan een tas mee te nemen om de spullen in te doen. Er worden boeken van school meegegeven
die ook de komende jaren weer gebruikt worden, we gaan ervan uit dat er zorgvuldig met deze spullen
wordt omgegaan.
Op donderdag 26 maart: tussen 10 en 12 uur zullen ook de leerkrachten met jullie persoonlijk contact
opnemen.
Vragen voor de kinderen zijn:
1. Hoe is het met jou en jouw gezin?
2. Waar loop je tegenaan met jouw schoolwerk?
3. Wil je nog iets vragen of zeggen?
Wilt u uw kind helpen om zich op dit gesprekje voor te bereiden?
Verder vindt u inde schoolapp:
- Op maandag leerzame en leuke sites en activiteiten.
- Op dinsdag een aantal redactiesommen.
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Groep 4:
Op maandag 23 maart kunt u van 10:00 uur tot 11:00 uur werkpakketjes ophalen op school. Houd er
rekening mee dat er niet meer dan 5 personen in het lokaal aanwezig mogen zijn. Denk eraan een tas
mee te nemen om de spullen in te doen. Er worden boeken van school meegegeven die ook de
komende jaren weer gebruikt worden, we gaan ervan uit dat er zorgvuldig met deze spullen wordt
omgegaan.
Groep 4 gaat vanaf volgende week met een planning/ weektaak aan de slag. Op dezelfde wijze als bij
de bovenbouw wordt dit bij mijnweektaak.com (gebruik google chrome) aangemaakt. Informatie volgt
na het weekend. De leerkrachten sturen instructiefilmpjes. Op vrijdag sturen de leerkrachten de
antwoorden naar alle ouders. U kunt foto’s mailen van kinderen die thuis aan het werk zijn en wij
zetten dat in het klassenboek. Het team van de middenbouw
Beste ouders van groep 5-8
Vanaf volgende week gaan we werken met weektaak.com. Hiervoor kunt u inloggen op
www.decirkel.mijnweektaak.com (gebruik google chrome) Hier zal de planning van uw kind op te zien
zijn. Bij de vakken komt dan, indien nodig, een link voor een instructiefilmpje van de betreffende les.
Kinderen kunnen hierop aangeven hoe de opdracht is gegaan.
Op deze site kunnen de kinderen ook chatten met de leerkrachten. Wij zullen op vaste momenten
aanwezig zijn op de chat, zodat kinderen eventuele vragen kunnen stellen.
Dagelijks zijn wij van 09.00-11.00 en van 14.00-15.00 aanwezig voor de kinderen. Voor overige vragen
blijft de mail beschikbaar.
Wekelijks zal de leerkracht contact met uw kind opnemen, om te vragen hoe het gaat. De volgende
tijden hebben wij ingepland.
Groep 5a
–
Woensdag
tussen
11.00
en
12.00
uur.
Groep 5b
–
Woensdag
tussen
14.00
en
15.00
uur.
Groep 6a
–
Dinsdag
tussen
13.00
en
14.00
uur.
Groep 6b
–
Dinsdag
tussen
11.00
en
12.00
uur.
Groep 7a
–
Donderdag
tussen
11.00
en
12.00
uur.
Groep 7b
–
Woensdag
tussen
13.00
en
14.00
uur.
Groep 8a
–
Maandag
tussen
12.00
en
14.00
uur.
Het team van de midden- en bovenbouw

Let een beetje op elkaar en houd het hoofd koel !
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