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Agenda
17 september
17 september
18 september
25 sept. t/m 28 sept.
26 september

Fietskeuring groep 8
Informatieavond groepen 1 t/m 7
Informatieavond groepen 8
Werkweek groep 8 in Ermelo
Studiedag. Kinderen zijn vrij

Infoavonden
Onze jaarlijkse infoavonden vinden plaats op maandag 17 september om 19:30 uur voor de groepen 1 t/m 7 en
op 18 september voor de groepen 8. Vanaf 19:15 uur staat de koffie klaar. Uw zoon/dochter heeft een brief
hierover meegekregen. Wij vragen u het strookje z.s.m. op school in te leveren. De presentatie wordt in het
Nederlands gegeven. Spreekt u geen of weinig Nederlands? Vraag een andere ouder om voor u te vertalen.

Kalender en ouderparticipatie
Uw zoon/dochter heeft enkele papieren zaken meegekregen:
• De kalender. Deze is ook te vinden op onze website
• De uitnodiging met strookje voor de informatieavond
• De participatielijst ( u kunt aangeven welke hulp u aan school kunt bieden)
Wilt u zo vriendelijk zijn om de participatielijst zo spoedig mogelijk, het liefst uiterlijk donderdag 20 september,
ingevuld bij een van de groepsleerkrachten in te leveren? De klassenlijst mogen wij (van de AVG) niet meer
meegeven aan de ouders. Met de klassenouders zullen wij t.z.t. bespreken hoe wij toch tot uitwisseling van
oudergegevens kunnen komen.

Verkeer
Een terugkerend item in de Nieuwsbrief. Wij willen graag een verkeersveilige school zijn. Niet alleen door onze
verkeerslessen, maar ook door verantwoord gedrag van verkeersdeelnemers rondom school. De gemeente heeft
in samenwerking met de politie besloten rondom alle scholen in Amstelveen extra te controleren en meteen te
bekeuren bij ongeoorloofd en onveilig rij- en parkeergedrag. U bent gewaarschuwd.

Huiswerk in groep 7 en 8
De groepen 7 en 8 leren omgaan met huiswerk. Dit is onder meer van belang om al voorbereid te worden op het
voortgezet onderwijs. Groep 7 krijgt wekelijks minimaal één huiswerktaak op. Groep 8 krijgt iedere week
meerdere huiswerktaken op: werkwoordspelling, spelling en redactiesommen. Als er toetsen opgegeven worden
zullen de andere huiswerktaken kleiner zijn. U kunt als ouder in de agenda van uw kind zien welk huiswerk is
opgegeven. Het huiswerk wordt een week later besproken in de klas. Mocht u vragen hebben over het huiswerk
dan kunt u even na schooltijd binnen komen lopen bij de groepsleerkrachten.
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Zaalvoetbal
De jongens en meiden van groep 7 en 8 kunnen zich weer opgeven voor de zaalvoetbalcompetitie, die op
woensdag 10 oktober begint. Wij zoeken bij deze teams ook coaches. Er kunnen geen teams zonder coach
worden aangemeld. Kinderen en coaches kunnen zich d.m.v. een strookje opgeven bij de groepsleerkracht.

Werkweek groep 8
Dinsdagochtend 25 september vertrekt groep 8 rond 9.00 uur naar de Zandkamp in Ermelo. Samen met de
begeleiders (Cirkelpersoneelsleden en een ouder) maken zij er een heerlijk en intensief weekje van. Wij hopen
natuurlijk op geweldig nazomer weer! Fred van Oijen gaat ook mee. Mocht u in deze week toch even contact
willen hebben met iemand van de schoolleiding, dan kunt u contact opnemen met Shona Hassall, Simone JonkerHoek, Carola Tabak of Niesje van Mourik.

Office 365 en MOO2
Wij zijn de afgelopen weken overgegaan naar een vernieuwd digitaal systeem en “natuurlijk” ging het een en
ander mis. Onder de zaken die gewijzigd zijn o.a. onze mailadressen. Alle personeelsleden van de Onderwijsgroep
Amstelland krijgen nu @ogamstelland achter hun naam geplakt en
wordt het eerste letter
voornaam.achternaam@ogamstelland.nl. Voor Fred van Oijen wordt het f.vanoijen@ogamstelland.nl of
directie.decirkel@ogamstelland.nl
Voor Cora Bakker/TSO wordt het : c.bakker@ogamstelland.nl en
tso.decirkel@ogamstelland.nl Voor Carola Tabak (IB-er) is het : c.tabak@ogamstelland.nl enz. enz.

Blazersklas
De blazersklas start op 13 september. Onder leiding van André Vulperhorst zullen zij weer muzikale stappen en
veel plezier maken.

Acties in het onderwijs
In de laatste CAO onderhandelingen met het primair onderwijs is een flinke stap gezet. Lerarensalarissen worden
verhoogd en er is geld binnen gehaald voor werkdrukverlichting. Prachtig, maar……… het Onderwijs
Ondersteunend Personeel is “vergeten”. Juffrouw Cora (school assistent), juffrouw Ans (onderwijsassistent),
Karin Hassall (administratie) en juffrouw Melissa (leraar ondersteuner) komen er bekaaid af. Ook de directeuren
en adjunct directeuren van scholen vallen buiten de nieuwe CAO. De komende maanden zal de aandacht van de
politiek gevraagd worden om deze vreemde ongelijke waardering aan te pakken. Wij houden u op de hoogte.

Overblijven = tso.decirkel@ogamstelland.nl
Cora Bakker is onze coördinator en regelt de inzet van overblijfkrachten op de groepen. Tijdens het overblijven
zullen naast de Cirkelgedragsregels ook de overblijfregels gelden. De groepsleerkracht is altijd de eerste 10
minuten en de laatste 10 minuten van het overblijven in de klas aanwezig voor een overdracht tussen leerkracht
en TSO kracht. De leerkracht blijft verantwoordelijk voor het bespreken en afhandelen van ongewenst gedrag en
contacten met ouders. U ontvangt spoedig de factuur voor het overblijven. Deze factuur moet z.s.m. betaald
worden. Gebeurt dit niet, dan kan uw zoon/dochter niet overblijven.

Aanmelden broertjes en zusjes
Is uw gezin de laatste jaren uitgebreid, maar heeft u uw aanwinst nog niet aangemeld? Schrijf uw kind z.s.m. in.
Wij hebben wachtlijsten op school, maar willen wel alle broertjes en zusjes plaatsen. Zij moeten daarvoor
natuurlijk wel ingeschreven zijn. U kunt een aanmeldingsformulier ophalen bij Cora Bakker. Aanmelden kan al
vanaf de geboorte.
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