Nieuwsbrief 15 • 21-05- 2021

Agenda
24-05-21
09-06-21
n.n.t.b
08-07-21
09-07-21

Tweede pinksterdag – kinderen vrij
Lesdag (voormalig studiedag)
Oudercontactgesprekken-week
Eindfeest
Start zomervakantie

Korte mededelingen/vragen:
Alle geplande Cirkelshows gaan niet door.
De geplande schoolreisjes gr. 1 t/m 4 en gr. 5 t/m 8 gaan niet door.
Schoolsportdag groep 8 gaat niet door.
Heeft u nog een oplader van een geleend Chromebook thuis liggen? Wij missen er een paar! Graag
z.s.m. inleveren.
Controleer uw kind regelmatig op teken! Er zijn al meerdere gevallen geconstateerd.
Vakantierooster
In de vorige nieuwsbrief hebben wij het vakantierooster gedeeld middels een kalender. Deze vorm heeft voor
wat verwarring gezorgd. De kalender is tevens bedoeld voor de leerkrachten. In de laatste week van de
zomervakantie starten de leerkrachten weer op school ter voorbereiding van het nieuwe jaar. De leerlingen zijn
dan nog vrij. Hieronder volgt nog een overzicht van alle vakantiedagen.
De extra week met Pinksteren heeft geen invloed op de BSO. Wij stemmen alle vrije dagen met de BSO af.
Start Schooljaar
Herfstvakantie
Extra groep 5-8
Kerstvakantie
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

23 augustus
18 oktober t/m 22 oktober
3 december (middag extra vrij)
24 december t/m 7 januari
26 januari
21 februari t/m 25 februari
15 april t/m 18 april
25 april t/m 6 mei
23 en 24 mei
6 juni t/m 10 juni
15 juli t/m 26 augustus
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Oudercontactgesprekken
In de jaarkalender staat een contactavond gepland op 28-06. Vanwege het overstappen op een nieuw
Leerlingvolgsysteem (LVS IEP, zie vorige nieuwsbrief), plannen we de oudergesprekken eerder in. Alle ouders
zullen een uitnodiging ontvangen, vandaar dat we het moment vervroegen. U hoort nog wanneer dit zal zijn.
Eindmusical groep 8
De eindmusical vindt op 1 juli (8a) en 2 juli (8b) plaats in de Schouwburg Amstelveen. Op dit moment is het ons
nog niet duidelijk of er publiek bij mag zijn. Wij hopen uiteraard van wel en zullen er alles aan doen om dit zo
goed en veilig mogelijk voor elkaar te krijgen.
Ouderpeiling uitbreiding onderwijstijd groep 3/4
Als school zijn we altijd op zoek naar een (betere) manier om de kinderen te bieden wat zij nodig hebben. We
denken aan onderwijstijd uitbreiding voor groep 3/4 om kinderen beter te kunnen bedienen. U ontvangt
daarom een vragenlijst van de MR over de uitbreiding van onderwijstijd in groep 3/4. De vragenlijst bestaat uit
een korte toelichting en 6 vragen. Dit kost niet meer dan 15 min. van uw tijd. Kunt u, ondanks dat uw kind al in
een hogere groep zit, de vragenlijst toch invullen? We willen graag weten hoe u erover denkt.
De link van de ouderpeiling zit in het bericht waarmee deze nieuwsbrief is verstuurd.
Kangoeroewedstrijd
U kunt zich vast nog herinneren dat wij op 18 maart hebben meegedaan aan de W4Kangoeroewedstrijd,
een reken- wiskundewedstrijd waaraan 140.000 kinderen/ jongeren in
Nederland hebben deelgenomen. 240 Cirkelianen uit groep 3 t/m 8 hadden zich aangemeld voor deze
wedstrijd en moesten tot vandaag wachten op de uitslag.
Wat zijn we trots... Trots op de kinderen bij wie het rekenen niet vanzelf gaat, maar die zich met zoveel
enthousiasme en inzet op de opgaven hebben gestort. Trots op de koppeltjes die zo knap hebben
samengewerkt, maar ook op de kinderen die de opgaven geheel op eigen kracht hebben weten te maken. En
wat hebben we ontzag voor onze winnaar!
Het kind dat het op de Cirkel het beste gedaan heeft, heeft een ongekend hoge score gehaald! Een waarbij hij
zich schaart in de top van Nederland: Yarno Overbosch uit groep 7a wist in zijn leeftijdsklasse een
percentielscore van ruim 99% te behalen, wat wil zeggen dat van de 100 kinderen die deze opgaven hebben
gemaakt er nauwelijks één te vinden is die het beter heeft gedaan dan onze Yarno. En weet u: hij is er zo
gewoon onder gebleven... ook dat nog!
Yarno, gefeliciteerd, jongen!
Alle kinderen die hebben deelgenomen, hebben een oorkonde en een cadeautje mee naar huis gekregen,
waardoor ze thuis een mooie herinnering hebben aan deze editie van de Kangoeroewedstrijd.
U snapt, we verheugen ons nu alweer op de volgende keer!
OR
2021-2022 zal ongetwijfeld weer een speciaal schooljaar worden! De ouderraad zit dan ook niet stil, wij willen
leuke dingen blijven organiseren voor onze kinderen. Daarom zijn wij op zoek naar twee nieuwe enthousiaste
leden. Heb jij interesse en wil jij je graag inzetten voor de school en onze kinderen? Dan is dit jouw kans!
Opgeven kan via or.decirkel@ogamstelland.nl.
Informatie vanuit partners
Mad Science Zomerkamp: ontdek en maak plezier!
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Het Steengoed-kamp van Mad Science is een kei-leuk en afwisselend zomerkamp. Bijna elke kampdag ontwerp
en bouw je iets met Lego of andere materialen. Je doet daarnaast gave wetenschappelijke onderzoekjes, tests
en experimenten, bijvoorbeeld met microscopen of slijm. De thema’s van dit steengoede kamp zijn:
scheepsbouw, ons universum, biologie en kermis.
Schrijf nu in voor een week vol activiteiten, ontspanning en experimenten!
Let wel: i.v.m. de Coronacrisis is de doorgang van de kampen nog onder voorbehoud.
Uiterlijk twee weken voor de start van het kamp hoort u of het kamp door gaat.
PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle weken in de periode 12 juli t/m 19 augustus
Van 9:00 tot 16:00 uur
Vier dagen met een eigen thema
Op diverse gave locaties
Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar
Inclusief labjas & keycord
Inclusief experimentjes voor thuis
Bekijk de website voor meer informatie en om in te schrijven.
Mad Science zomerkampen komen in aanmerking voor vergoeding door Stichting Leergeld voor
gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Kijk op www.leergeld.nl of Stichting Leergeld actief is in
uw gemeente en hoe u een aanvraag kunt doen

The Mandarin Club
In de bijlage van de nieuwsbrief vindt u nog een stukje ‘reclame’. Wellicht dat het interessant is voor uw kind.
Dit is de URL van de website: https://themandarinclub.nl/
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