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Agenda
28-06-21
01-07-21
02-07-21
06-07-21
07-07-21
08-07-21
09-07-21

Oudercontactgesprekken-week
Musical groep 8a + Groep 8b vrij
Musical groep 8b + Groep 8a vrij
Brugpieperdag + Gala groep 8
Groep 8 vrij.
Eindfeest (Groep 8 ’s middags vrij)
Start zomervakantie

Covid-19
Zoals u ongetwijfeld in het nieuws hebt gehoord, zullen er grote versoepelingen aankomen vanaf zaterdag 26
juni. Door deze versoepelingen hebben wij de mogelijkheid om ook wat aanpassingen te doen binnen school.
Mondkapjes
Vanaf zaterdag 26 juni zijn mondkapjes niet meer verplicht daar waar 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
Wij hebben u gevraagd uw kind met een mondkapje te brengen naar school, deze maatregel komt dan ook te
vervallen. Mocht u zich er wel prettig bij voelen om een mondkapje bij het brengen en halen te dragen, dan is
dit natuurlijk geen probleem. De groepen 7 en 8 hoeven op school geen mondkapje meer te dragen.
Cohortering
Daarnaast zal vanaf 28 juni de cohorten-regeling komen te vervallen. We mogen de groepen binnen en buiten
weer mengen. Hierdoor is het ook weer mogelijk om leerkrachten te vervangen bij ziekte.
Schooltijden (zie ook verderop in de nieuwsbrief)
Wij blijven voor de laatste twee weken nog wel starten om 08.45. Veel roosters (bijv. gym + ondersteuning) zijn
afgestemd op dit huidige rooster. We zien niet de meerwaarde om dit nu per direct aan te passen. Het zou ons
veel meer tijd en moeite kosten dan dat het ons oplevert.
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TSO/verplicht overblijven
Wij zouden graag weer naar onze oude overblijftijden willen, maar zijn genoodzaakt om op dezelfde manier
verder te gaan. Het aanpassen lukt ons niet omdat veel vrijwilligers niet beschikbaar zijn vanwege COVID-19.
Ook kinderen thuis laten eten wordt ingewikkeld, omdat we de tijden niet terug kunnen draaien. Groep 4 heeft
bijvoorbeeld pauze tussen 11:30 en 12:30 uur, waar groep 8 dit tussen 12:00 en 13:00 uur heeft. Zo wordt het
ophaalmoment erg onoverzichtelijk en onrustig. Tevens niet praktisch voor ouders met meerdere kinderen in
verschillende groepen. We gaan ervan uit dat dit komend schooljaar weer normaal van start kan gaan.
Ouders in de school
Dit is de enige maatregelen die we niet mogen versoepelen, op basis van de 1,5 meter die aangehouden moet
worden. Het zorgt ervoor dat we de komende twee weken geen ouders de school inlaten, maar wel hulpouders
kunnen inschakelen om ons relaxter naar het einde van het jaar te helpen (schoonmaak, patio onderhoud etc.)
Tevens wil ik benoemen dat wij aan het nadenken zijn op welke manier we volgend jaar weer ouders in de
school kunnen ontvangen. We hebben ouders gemist de afgelopen periode, maar aan de andere kant heeft het
gezorgd voor veel rust tijdens de start van de dag en het heeft de zelfstandigheid van kinderen vergroot. We
zoeken naar een oplossing die voor ouders, school, maar zeker ook de leerlingen waardevol is.
Brengen en halen
Nu de mondkapjesplicht vervalt per 26-07 verwachten we dus niet meer van u dat u een mondkapje draagt
met brengen en halen. We verwachten wel dat u 1,5 meter afstand houdt tot andere ouders, dat de
looprichting aangehouden wordt en de gele lijnen niet overschreden worden.

Pilot uitbreiding onderwijstijd groep 3/4
In maart hebben we de MR een voorstel gedaan betreft uitbreiding van onderwijstijd in de groep 1 t/m 4. We
hebben dit voorstel gedaan om het onderwijs voor groep 1 t/m 4 te verrijken door de creatieve- en zaakvakken
door te schuiven naar de vrijdagmiddag, waardoor er meer tijd in de ochtend overblijft voor de basisvakken.
Bij een wijziging van schooltijden is het verplicht om een ouderpeiling af te nemen. In mei is deze peiling
afgenomen en hieronder vindt u een terugkoppeling vanuit de MR n.a.v. de peiling.
MR: “Terugkoppeling ouderpeiling schooltijden onderbouw”
Afgelopen maand heeft er een ouderpeiling plaatsgevonden over een eventuele uitbreiding van de schooltijden
van de onderbouw. In totaal hebben wij 190 reacties mogen ontvangen, waarvan 111 personen hebben
aangegeven voor een uitbreiding van de onderwijstijd van de groepen 3 en 4 te zijn en 112 personen hebben
aangegeven niet voor een uitbreiding van de onderwijstijd van de groepen 1 en 2 te zijn. De MR heeft op basis
van deze uitkomsten geadviseerd een pilot op te starten voor de groepen 3 en 4 en de onderwijstijd van de
groepen 1 en 2 niet aan te passen.
Met vriendelijke groet,
Carmen Bergström (voorzitter MR)
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School; Wat betekent dit?
Wij nemen het advies van de MR, betreft ons voorstel over onderwijs urenuitbreiding in de groepen 3/4, over
en we passen daarmee onze schooltijden voor deze groepen aan voor het schooljaar 2021-2022.
Wanneer de pilot een succes blijkt te zijn zullen we in overleg met de MR kunnen beslissen dat dit een
structurele verandering is. De pilot geldt voor één schooljaar.
Om goed te kunnen meten of de pilot een succes is stellen we duidelijke doelen met succescriteria. Ook
roosteren we evaluatiemomenten in om de voortgang en het effect van de pilot tussentijds te meten en te
monitoren.

Schooltijden de Cirkel schooljaar 2021-2022

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

Zonnebrand
Naar aanleiding van het waterfeest in de onderbouw vorige week en het vervangend schoolreisje op maandag
14 juni, kwamen er vragen omtrent zonnebrand en insmeren. Wij kunnen helaas geen zonnebrand in deze
hoeveelheden aanschaffen, maar we vinden het wel belangrijk dat de kinderen beschermd zijn tegen de zon.
De groepsleerkracht kan ook geen 25 kinderen insmeren voordat we naar buiten gaan, al zouden ze dat wel
met alle liefde doen.
We willen alle ouders vragen om op warme zonnige dagen zonnebrand mee te geven aan kinderen. Oefen
thuis met uw kind hoe hij/zij zich in moet smeren. De leerkracht kan wel ondersteunen op deze manier.
Tip; zonnebrand uit een spuitbus. Iets duurder, maar wel veel handiger voor kinderen om zichzelf in te smeren.

Nieuwbouw
Twee weken geleden zijn we verrast door de gemeente Amstelveen. Waar in vorige berichtgeving gesproken
werd over dat de plannen voor een nieuwe school na 2025 gemaakt gaan worden, blijkt nu dat de noodzaak
van een nieuw gebouw toch urgenter is. De plannen (grofweg) zijn als volgt:
2021-2022
Voorbereidingsfase
2023
Start bouw
2025
Nieuw gebouw is gebruiksklaar
In de bijlage van het bericht van de nieuwsbrief, vindt u een brief gericht aan de bewoners van het
Orioncomplex.
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Zomerschool
De inschrijfdatum voor de Zomerschool is verlengd tot 5 juli.
De Zomerschool is opgezet met het idee om kinderen van extra taalonderwijs te voorzien, op alle niveaus, en
om het welbevinden binnen de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen, d.m.v. sporten, culturele uitjes
en creatieve vakken, te vergroten. Wij zien daarom geen toegevoegde waarde om CITO (die wij voor het laatst
afgenomen hebben in februari) uitslagen en methodetoets resultaten te delen met de Zomerschool. We zijn
tevens huiverig met het delen van deze informatie omdat we niet weten wat er daarna met de gegevens
gebeurt.
Wel vullen wij, wanneer ouders daar toestemming voor gegeven hebben, informatie in over het welbevinden
van een kind.

IEP Leerlingvolgsysteem informatiebrief
Wat is het IEP Leerlingvolgsysteem?
Op school volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen. De leerkracht observeert en om te zien of de leerlingen
de lessen hebben begrepen, maken ze toetsen die bij de lesmethode horen.
De leerlingen maken ook methode-onafhankelijke toetsen. Deze toetsen van het Leerlingvolgsysteem (LVS)
werden altijd door middel van de toetsen van Cito afgenomen. Aan het einde van dit schooljaar zijn we
overgestapt naar de toetsen van IEP.
De leerlingen maken deze IEP-toetsen voornamelijk digitaal en met deze toetsen volgen wij ontwikkeling voor
taal, rekenen en lezen. IEP benadert het zo, dat een kind meer is dan taal en rekenen.
De toetsen van het IEP LVS hoeven niet klassikaal of op hetzelfde moment afgenomen te worden. De
gemiddelde toets tijd is een stuk korter dan bij de toetsen van Cito. Er is audio-ondersteuning beschikbaar voor
leerlingen die hier recht op hebben. Omdat we zoveel mogelijk proberen aan te sluiten bij de behoeften van de
leerlingen zorgen deze toetsen voor minder toets-stress. We zijn ervan overtuigd, dat ze hierdoor beter laten
zien wat ze in hun mars hebben.
Doordat de toetsen digitaal worden afgenomen en direct automatisch nagekeken worden, kunnen eventueel
gemaakte fouten snel nabesproken worden met de leerling.
Wat wij ook belangrijk vinden, is dat IEP leerlingen positief beoordeelt. De toetsen brengen in beeld wat de
leerling al kan en wat het nog moet leren. Een kind wordt dus niet afgerekend, maar we kijken naar de
ontwikkeling. IEP vergelijkt een leerling vooral met zichzelf en bekijkt of de leerling gegroeid is. Een landelijk
gemiddelde is hierin niet leidend. Samen kijken leerkracht en leerling naar welke doelen er voor de komende
periode gesteld kunnen worden. Zo worden de leerlingen betrokken bij hun eigen ontwikkeling.
Met het IEP-LVS wordt ook de ontwikkeling op het gebied van leeraanpak, creatief vermogen en de sociaalemotionele ontwikkeling. Dit noemen wij ‘Hoofd, Hart én Handen’. Doordat we einde van het schooljaar
overgegaan zijn van Cito naar IEP, hebben we besloten dit onderdeel nog niet dit schooljaar af te nemen, maar
starten we daarmee in schooljaar 2021-2022. We willen IEP zorgvuldig implementeren en willen ook voor dit
onderdeel de tijd nemen om het goed eigen te maken.
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Wilt u zich alvast verdiepen in IEP?
https://youtu.be/feBgpoFW0aU
Op de pagina voor ouders vindt u alle informatie over de IEP; zowel de IEP Eindtoets als het IEP LVS. Voor
andere vragen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. (www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/voor-ouders/)

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.
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Eindfeest - herhaling
Donderdag 8 juli zullen de deuren om 8.15 uur opengaan
en worden alle kinderen om 8.30 uur in de klas verwacht.
We starten deze feestelijke dag met de finale van de
masked teacher. Gedurende de dag gaan de kinderen
verschillende activiteiten langs. Zo komt er een goochelaar
voor de groepen 1 t/m 3, is de meent gevuld met een
stormbaan en verschillende spellen, krijgen ze een speciale
muziekles in het lokaal van de muziekschool en kunnen ze
op het voetbalveld van Orion 19 midgetgolfen. De kinderen
blijven de hele dag op school. Geeft u een pauze hapje en
een lunch mee!?
Ook de kinderen van groep 8 worden om 8.30 uur in de klas
verwacht. Het programma duurt voor de groepen 8 tot
12.00 uur. Zij eten niet op school en zijn de middag vrij.
Om deze feestelijke dag compleet te maken mogen alle
kinderen verkleed komen als hun eigen superheld. En…
mogen ze speelgoed meenemen om mee te spelen!

Nieuws uit de patio
De zomer is begonnen en de meeste groenten en fruit groeien met dit weer erg goed in de patio! Graag wil ik u
een update sturen om u op de hoogte te houden van alle vorderingen en belevenissen!
Verschillende klassen hebben namelijk al heerlijk in de patio van het fruit en drinken of de lunch genoten! Uit
de wind in de zon met al het groen en beestjes om ons heen. Een fijne plek om van alles te ontdekken!
De komkommers zie je in de patio groter worden.
De aardbeien hebben we al geproefd (“overheerlijk”)
namens de kinderen!
De pompoenen zijn al echte plantjes.
Net als de zonnebloemen!
De mais komt ook al op.
De sla kunnen we misschien voor de zomervakantie proeven.
De tomatenplanten, wortel en uitjes hebben nog wel wat tijd
nodig.
Vol verwachting klopt ons hart.
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Van onze partners
Van Malmberg voor jullie: het vrolijke zomerboek ‘Festival’. Festival staat boordevol leerzame opdrachten uit
Malmbergmethodes zoals Staal, Taal actief, De wereld in getallen, Pluspunt, Lijn 3, Karakter en nog veel meer!
Met deze link kunt u Festival zelf printen en kinderen kunnen spelenderwijs extra oefenen.
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/ondersteuning-inspiratie/inspiratie-actualiteit/start-schooljaarchecklist/zomerboekfestival.htm?m_i=5VZMyDy8lBrwxx6AbuVoTP7GB6cak05NjY96QvssHM9c7%2BhuOCvbKrNMcXzWoeXWCffhDC
7QCoAEfJztz6gvulR1FEo2MTcqwKyS3NZ55A&utm_source=Selligent&utm_medium=email&utm_campaign=MB
_BAO_2021_EXIS_Festival&utm_content=Kb2StartSchooljaar&utm_term=

Geniet allemaal van een welverdiende zomervakantie.
Nogmaals bedankt voor jullie inzet in dit bijzondere jaar
en we zien elkaar weer op 23 augustus.
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