Nieuwsbrief 15 • 06-07- 2022

Agenda
11-07-2022
12-07-2022
14-07-22
15-07-22
22-08-22
29-08-22

Musical groep 8
Brugpieperdag groep 8 en afscheid groep 8
Cirkeldag (Groep 8 vrij)
Laatste schooldag – groep 3 t/m 8 middag vrij
Startweek voor het personeel
Eerste schooldag

Een bijzonder jaar
De laatste dagen van het schooljaar zijn ingegaan. Wederom een bijzonder jaar waarin Covid nog
steeds een groot onderdeel van ons dagelijks handelen in beslag heeft genomen.
Een jaar waarin we de ouders weer voorzichtig konden ontvangen, elke week voor en na een vakantie.
Een jaar waarin de oudergesprekken weer op school konden plaatsvinden en waar sommige ouders
een oudergesprek voor het eerst live meemaakten.
Een jaar waarin we helaas weer geen kerstviering konden houden, maar er wel in wisten te slagen om
de kerstmusical van groep 6 voor de leerlingen te vervroegen. Waar we toch nog voor noodopvang
zorgden en waar thuisonderwijs nog niet onwennig begon te voelen.
Een jaar waar zelftesten twee keer per week heel normaal was. En waar lege stoelen in je klas normaal
begon te worden.
Maar ook een jaar waar we weer op schoolreisje konden gaan. Met zijn allen genieten in Duinrell en
de Julianatoren.
Een jaar waar de sportdag weer uitbundig gevierd kon worden, met prachtig weer en ontzettend veel
enthousiaste ouders.
Een jaar waarin de natuurouders in groep 1-2 weer met veel energie en liefde onze jongste kinderen
konden inspireren.
Een jaar waarin de musical voor groep 8 weer met twee groepen tegelijk opgevoerd kan worden. Met
als heus spektakel een opvoering in de Schouwburg Amstelveen.
Een jaar waarin wij dankbaar zijn voor alle ouders, alle geduld en alle hulp die is geboden. De MR, die
toch maar steeds op korte termijn ons wilden voorzien van advies. En voor de oudervereniging, die
weer met veel enthousiasme heeft meegeholpen in het verzorgen van alle leuke activiteiten die onze
Cirkel zo mooi maakt.
Wij kijken met een fijn en trots gevoel terug op een mooi en bijzonder schooljaar en hebben
ontzettend veel zin in het nieuwe jaar.
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Cirkeldag 14-07
Beste ouders,
Op donderdag 14 juli sluiten we het schooljaar feestelijk af met de “Wereld Dansdag”.
Aan alle klassen zullen dans workshops gegeven worden door professionele dansdocenten. Iedere klas
heeft zijn eigen thema. Voor dit thema is het belangrijk dat de kinderen bepaalde kleding aanhebben
(zie de lijst hieronder), u hoeft hier niets voor aan te schaffen.
Deze dag wordt afgesloten met een grote show van kinderen voor kinderen en hun ouders. Jullie zijn
dan ook van harte welkom om naar de voorstelling van uw kind te komen kijken. I.v.m. het grote
aantal groepen wordt de voorstelling twee keer opgevoerd. Mocht u kinderen hebben in voorstelling 1
en 2 dan kunt u natuurlijk naar beide voorstellingen komen.
Het is belangrijk dat de kinderen die naar huis gaan tussen de middag om 12:45 weer terug zijn op
school.
13.00 – 13.50
Voorstelling 1:

14:00 – 14:50
Voorstelling 2:

1/2 A – vrolijke kleuren (feestland)
1/2 C – vrolijke kleuren (fantasieland)

1/2 B – vrolijke kleuren (feestland)
1/2 D – vrolijke kleuren (fantasieland)
1/2 E – bruin, grijs, zwart (Afrika)
3A – Witte blouse of schort of snor (Italië)
3B - Witte blouse of schort of snor (Italië)
4A – Kimono of rode of witte kleren (Japan)
4B - Kimono of rode of witte kleren (Japan)
5A – gekleurde omslagdoek of Indiase kleding
5B - gekleurde omslagdoek of Indiase kleding
(India)
(India)
6A – Hawaii shirt of zonnebril of rieten hoeden
6B - Hawaii shirt of zonnebril of rieten hoeden
(Hawaii)
(Hawaii)
7A – geruite blouse, cowboyhoed, bruine kleding, 7B - geruite blouse, cowboyhoed, bruine kleding,
sjaaltje (Amerika – Wilde Westen)
sjaaltje (Amerika – Wilde Westen)

Schooltijden de Cirkel schooljaar 2022-2023

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groep 1/2
08:30 – 12:00 uur
13:00 – 15:15 uur
08:30 – 12:00 uur
13:00 – 15:15 uur
08:30 – 12:15 uur
08:30 – 12:00 uur
13:00 – 15:15 uur
08:30 – 12:00 uur

Groep 3 t/m 8
08:30 – 12:00 uur
13:00 – 15:15 uur
08:30 – 12:00 uur
13:00 – 15:15 uur
08:30 – 12:15 uur
08:30 – 12:00 uur
13:00 – 15:15 uur
08:30 – 12:00 uur
13:00 – 15:15 uur
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Lijstje volgend schooljaar
Benodigdheden per leerjaar
Groep 1-2
Voor de kleine pauze: fruit en iets te drinken (het liefst water of een ander suikervrij
drankje. Graag de naam op pakje of beker). Tijdens het overblijven op school een
gezonde maaltijd en geen koeken, snoep of chips. Gymschoenen met klittenband of
elastiek. Graag voorzien van naam. Deze schoenen blijven op school.
Groep 3 t/m 8
Algemeen:

Voor de kleine pauze: fruit en iets te drinken (het liefst water of een ander suikervrij
drankje. Graag de naam op pakje of beker). Tijdens het overblijven op school een
gezonde maaltijd en geen koeken, snoep of chips. Op de gymdagen: gymkleding,
gymschoenen (geen zwarte zolen) en een handdoek (Er wordt na gymnastiek
gedoucht.) Slippers voor tijdens het douchen.
Groep 3:
Een platte etui, een plakstift en oordopjes of koptelefoon
Groep 4 t/m 8:
Een platte etui, plakstift, gum, puntenslijper (met opvangbakje) en oordopjes
Groep 5 t/m 8:
Zie hierboven + blauwe gel- of rollerpen; verplicht, de school verstrekt geen pen.
Groep 6 t/m 8:
Een OV kaart is handig i.v.m. uitstapjes. Zie hierboven en kladblok (één met lijntjes) en
evt. een A-4 mapje om losse A-4 vellen in te bewaren. (Geen multomap)
Groep 7 en 8:
Zie hierboven en een rekenmachine, een agenda en een geodriehoek. De kinderen
leren agendabeheer en krijgen meerdere huiswerktaken per week.
Wij vragen kinderen een platte etui mee te nemen, waarin zij hun potlood, gum en pen kunnen doen. Gezien
de laatjes van de kinderen snel vol raken, ook vanwege de methodeboeken, vragen wij u om de kinderen een
kleine etui mee te geven. Het is niet nodig om eigen potloden of stiften mee te geven, dit hebben wij in de klas.

Groep 8 kamp
Elk jaar gaan wij in de eerste periode met de groepen 8 op kamp. Een ontzettend leuke, leerzame,
gezellige week. Deze kosten zijn al jaren €115,- per leerling. Wij merken echter dat dit niet meer een
realistisch bedrag is. De prijzen in de supermarkt zijn, zoals u zelf ongetwijfeld gemerkt hebt, hoger
geworden. Daarbij zijn de bedrijven waarbij wij activiteiten afnemen ook in prijs verhoogd. Hierdoor
zijn wij genoodzaakt om het bedrag dat wij voorheen vroegen te verhogen. De MR heeft hier akkoord
op gegeven. Vanaf schooljaar 2022-2023 zullen de kosten voor groep 8 kamp €120,- bedragen.

Vacatures TSO
We zijn op zoek naar nieuwe medewerkers voor onze TSO, die op maandag, dinsdag, donderdag en/of
vrijdag beschikbaar zijn om met onze leuke kinderen te lunchen en buiten te spelen. We werken op
basis van een vrijwilligersvergoeding.
Waar zijn we specifiek naar op zoek?
- U bent goed met kinderen en u vindt het leuk om te helpen bij de TSO.
- U beheerst de Nederlandse taal voldoende.
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-

U wilt dit doen tegen een vrijwilligersvergoeding
U bent (liefst) meerdere dagen beschikbaar (in het kader van continuïteit in de groep)

Als u ons TSO-team graag komt versterken dan kunt u een mail sturen naar c.bakker@ogamstelland.nl
of even bellen naar de school. Kent u iemand die dit heel erg leuk zou vinden? Een oma, opa, tante of
oom, stuur dit bericht dan alstublieft door.
In eerste instantie maken we een afspraak om kennis te maken alvorens we een beslissing maken om
aan de slag te gaan.

Terugblik vanuit de Oudervereniging
Wij kijken terug op een succesvol jaar met veel hoogtepunten.
Eindelijk mochten er weer dingen georganiseerd worden in het bijzijn van ouders. En de kinderen
hebben daar met volle teugen van genoten.
Dankzij jullie vrijwillige ouderbijdrage konden we veel van de activiteiten realiseren. Van de
aanvullende giften hebben we dit jaar onder anderen een aantal nieuwe hesjes aangeschaft voor de
herkenbaarheid van de groepen 1 t/m 3 tijdens schoolreisjes en kunnen we alle kinderen tijdens het
eindfeest trakteren op een ijsje.
Met veel plezier kijken wij terug op alle activiteiten die wij samen met het schoolteam hebben mogen
organiseren. Zoals een geslaagd sinterklaasfeest waarbij, anders dan voorgaande jaren, het lespakket
van het sinterklaasjournaal kon worden aangeschaft, een aangepaste kerstviering, het paasontbijt met
verrassingsbezoek van de paashaas, veel leuke activiteiten op de sportdag en gelukkig konden we ook
weer op schoolreis.
Dit alles was zonder jullie niet gelukt, dus bedankt!
Voor het nieuwe schooljaar hopen wij weer net zo veel leuke dingen samen te organiseren, met als
hoogtepunt het 50-jarig lustrum van de school.
Mocht je denken: “ik wil ook graag zo dicht betrokken zijn bij activiteiten”?
We zoeken nog nieuwe leden, dus je bent van harte welkom!
Neem contact met ons op via or.decirkel@ogamstelland.nl

Geniet allen van een heerlijke, welverdiende zomervakantie
en tot over 6 weken! Team De Cirkel
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