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Start meivakantie
Laatste dag meivakantie
Hemelvaartsdag – Kinderen vrij
Extra vrije dag

Beste ouders,
De laatste weken van het jaar komen er aan en zullen voorbij vliegen. Nu de versoepelingen ingevoerd worden
en de inentingen per dag flink toenemen, heb ik er vertrouwen in dat ik u het komende schooljaar weer in de
school mag verwelkomen. Op welk moment dat is en in welke vorm dat is, kunnen we nu nog niet vaststellen,
maar we kijken er naar uit!
In deze nieuwsbrief is er inhoudelijk aandacht voor verantwoorde versoepelingen op schoolniveau, IEP
eindtoets en leerlingvolgsysteem maar ook een stukje veiligheid in de wijk.
Voor nu wil ik u alvast een fijne meivakantie wensen.
COVID-19
Protocol COVID-19
Naar aanleiding van het Webinar is het protocol COVID-19 aangepast met de huidige werkwijze. Het document
is, zoals ook beschreven wordt, gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM, GGD en protocol van de PO-raad.
Het is een soort handleiding van hoe wij bepaalde situaties aanpakken. Wellicht zorgt het voor wat
duidelijkheid.
Wijziging maatregelen buitenspelen na de meivakantie
Na de meivakantie zullen de groepen uit hetzelfde leerjaar gezamenlijk buitenspelen. We hebben dit al
doorgevoerd bij de groepen 1 t/m 4, na de meivakantie zullen we dit dan bij alle groepen doen. Zoals in de
vorige nieuwsbrief vermeld is, heeft de GGD ons verzekerd dat bij een besmetting niet meerdere groepen in
quarantaine hoeven. Immers mogen jonge kinderen ook weer samen buiten sporten.
Overblijf
Nu er langzaam wat versoepelingen komen in de maatschappij, willen we ook langzaam terug naar de normale
overblijf. De kinderen in groep 8 mogen na de meivakantie weer thuis eten tussen de middag. Deze kinderen
kunnen namelijk zelfstandig heen en weer. Dit zorgt niet voor extra reisbewegingen van ouders. We verzoeken
u als ouder schriftelijk toestemming te geven als uw kind (in groep 8) zelfstandig naar huis mag in de pauze. De
pauzetijden verschillen wellicht met de normale pauzetijden. Dit heeft met de roosteraanpassingen te maken
t.b.v. de cohortregeling.
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IEP eindtoets
Afgelopen week hebben de kinderen uit groep 8 de IEP eindtoets gemaakt. Het was een primeur op de Cirkel,
want sinds lange tijd is er een andere toets dan CITO afgenomen. Waar CITO eindtoets drie dagen duurt,
konden de kinderen de IEP toets in twee dagen afronden.
De kinderen gaven aan de toets herkenbaar te vinden en een aantal vonden het zelfs een leuke toets. Meer
kleur, plaatjes en boeiendere teksten zorgden voor een grotere betrokkenheid om de toets te maken. We zijn
erg nieuwsgierig naar het resultaat en we hopen dat de kinderen daar tevreden mee zijn.
IEP Leerlingvolgsysteem LVS
We hebben besloten om over te stappen op een ander leerlingvolgsysteem. Normaal gesproken doen we dit
aan het begin van een schooljaar, maar nu doen we dit per direct.
Waarom?
Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief
vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Wij zijn van mening dat een
volgsysteem daar rekening mee moet houden. Niet door een kind af te rekenen op wat het niet kan, maar door
inzicht te geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden
wie het is. Door betekentisvol te toetsen met IEP LVS; krijgen we nu de ontwikkeling én de talenten van het
kind in kaart. Dit is een uitkomst waarmee we samen met het kind zicht en inzicht krijgen in de ontwikkeling
van het kind. Dit past volgens ons veel meer bij de richting die we met de Cirkel zijn ingeslagen en verder willen
ontwikkelen.
Waarom per direct?
We willen dit al einde van het schooljaar implementeren, zodat we volgend schooljaar met een mooie analyse
van de groep en het kind kunnen starten. Door dit Coronajaar zijn de Cito gegevens niet representatief. Als we
nu een overstap maken, kunnen we volgend schooljaar al een ontwikkellijn zien. Anders moeten we wachten
tot januari voor de eerste meting. Dit zou zonde van de tijd zijn.
Wat verandert er voor de kinderen?
De kinderen moeten een andere toets maken dan CITO. Deze toets lijkt veel meer op de toetsen die zij in de
methode maken. De druk die CITO met zich meebracht zal minder zijn.
Vakantierooster
In de bijlage van de mail vindt u het vakantierooster 2021-2022.
Verkeersveiligheid om de school: Halen en brengen van uw kind
Wanneer het zonnetje schijnt zijn er relatief weinig problemen met het halen en brengen van de kinderen,
zowel in de ochtend als in de middag. Bij slecht, nat/koud weer merken we dat (logisch) meer mensen met de
auto komen. Er wordt massaal geparkeerd op het weggetje bij de Meent voor het hoofdgebouw. Het draaien
en keren zorgt voor veel onveilige situaties en daardoor ook voor woordenwisselingen tussen ouders. Laten we
met z’n allen het goede voorbeeld geven om deze situaties te voorkomen.
Verkeersexamen groep 8 - herhaling
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.
Inschrijven broertjes/zusjes
Heeft u uw dochter of zoon, geboren in 2018, nog niet aangemeld? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen.
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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 de directie te
mailen.
Informatie vanuit partners
Vanuit Amstelveen sport worden de volgende
activiteiten aangeboden voor de meivakantie
Monkey Moves; zij organiseren leuke kampen in de
vakantie. Zie poster onderaan de nieuwsbrief. Voor
meer informatie:
monkeymoves.com/kamp/amsterdam/
Hierbij een link van onze Multisport activiteit, die
plaatsvindt in
mei: amstelveensport.nl/events/multisportbuiten/. Kinderen moeten zich hiervoor aanmelden op
deze website.

Namens alle medewerkers van de Cirkel wensen wij jullie een
heerlijke meivakantie!
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