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Agenda
08-07-21

Eindfeest (Groep 8 ’s middags vrij)

09-07-21
16-08-21
23-08-21

Start zomervakantie
Startweek voor het personeel
Eerste schooldag

8:30 starten → 8:15 uur aanwezig.

Formatie
Ik heb een teleurstellende mededeling voor u. Vanaf volgend schooljaar zullen juf Linda van Amerongen en juf
Rianne Hoppenbrouwer niet meer werkzaam zijn op de Cirkel. Juf Linda heeft een nieuwe functie op de Karel
Eykmanschool als adjunct-directeur/leerkracht. Juf Rianne is volgend jaar eveneens werkzaam op de Karel
Eykmanschool. Juf Rianne heeft de optie om na een jaar weer terug te keren op de Cirkel. Dit betekent dat we na
juf Nicky ook afscheid nemen van juf Linda en juf Rianne.
Voor juf Nicky hebben we al een vervanger gevonden; Juf Milena van Drongelen is volgend jaar fulltime
vakleerkracht bewegingsonderwijs. Het vertrek van juf Linda en juf Rianne kunnen we intern opvangen door wat
te schuiven. De formatie ziet er dan als volgt uit, waarbij alleen de groepen zijn weergegeven waar een wijziging
heeft plaatsgevonden;

4a
5a
5b
6b

Maandag
Adil
Demi/Sascha
Mariëlle
Martine

Dinsdag
Adil
Sascha
Mariëlle
Martine

Woensdag
Mariken
Sascha
Mariëlle
Manja/Martine

Donderdag
Mariken
Sascha
Britt
Manja

Vrijdag
Mariken
Sascha
Britt
Manja

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
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TSO (overblijven)
Groep 1
Als uw kind na de vakantie op school start, wilt u dan vóór de vakantie via het formulier in de schoolapp
doorgeven of hij/zij gebruik gaat maken van het overblijven. Dat geldt ook voor kinderen die in mei/juni/juli
nog gestart zijn en waar we nog geen formulier van hebben gekregen.
Groepen 3 en 4
Met ingang van volgend schooljaar is het voor de groepen 3 en 4 mogelijk om ook op vrijdag over te blijven.
Wilt u vóór de vakantie doorgeven via het formulier in de schoolapp of u daar gebruik van wilt maken.
Groepen 5
Met de overgang van groep 4 naar groep 5 is er ook de mogelijkheid om op vrijdag gebruik te maken van het
overblijven.
Wilt u vóór de vakantie doorgeven via het formulier in de schoolapp of u daar gebruik van wilt maken.
Alle andere groepen
Wilt u vóór de vakantie via het formulier in de schoolapp doorgeven als er dagen wijzigen.
Als er niets verandert, hoeft u niets te doen.

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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Even voorstellen
Beste kinderen, ouders/verzorgers en collega’s,
Via deze weg, stel ik mij graag aan jullie voor. Mijn naam is Milena, ik ben 25 jaar
jong en ik woon in Amstelveen. Afgelopen maand ben ik afgestudeerd aan de
Academie voor Lichamelijke Opvoeding en zal vanaf augustus te vinden zijn als
leerkracht bewegingsonderwijs op basisschool De Cirkel!
Ik sta echt te trappelen om te beginnen! Ik kijk er naar uit om alle kinderen te
leren kennen en vooral met plezier te laten bewegen. Ik speel zelf korfbal bij KVA
waar ik een jeugdteam coach en (jeugd)evenementen organiseer. Naast korfbal
vind ik het leuk om te boksen, klimmen, reizen en naar het theater te gaan en
lekker te wandelen met mijn hond.
Ik hoop op een fijne tijd bij jullie op school en ik wens iedereen een fijne vakantie!
Mochten jullie nog vragen hebben, stel deze dan gerust
Groetjes,
Milena
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