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Agenda
10-10-22
10-10-22 t/m 14-10-22
14-10-22
17-10-22 t/m 21-10-22
26-10-22
28-10-22

Fotograaf
Contact moment (optioneel)
Cirkelshow (zie verder in de nieuwsbrief)
Herfstvakantie
Koffie ochtend met directie
Cirkelshow

21-11-22

Week van de oudercontactgesprekken

Ouders in de school
De eerste periode zit er bijna op. De laatste week voor de herfstvakantie gaat maandag in. In deze
week bent u welkom om met uw kind mee naar binnen te gaan. De week na de herfstvakantie zal dit
ook weer mogelijk zijn. Daarna gaan de kinderen weer zelfstandig naar binnen.
TSO activiteiten
Mogelijk heeft u van uw zoon of dochter gehoord dat er tijdens de TSO (de overblijf) activiteiten
worden aangeboden. Deze waren vorig jaar op basis van inschrijven. Dit schooljaar zijn wij iets anders
gestart. Gezien wij nog steeds met een grote uitdaging zitten om voldoende TSO krachten in te
plannen, hebben wij deze activiteiten dit schooljaar per groep ingezet. Elke periode zijn er een aantal
activiteiten, waarbij kinderen ook de gelegenheid krijgen om hier hun broodje te eten.
Koekjes bakken, voetbal, knutselen, kickboksen, schaken. Er zijn al veel diverse activiteiten
langsgekomen. Een leuke manier om kinderen met verschillende sporten te laten kennismaken, maar
daarnaast veel plezier met elkaar te hebben.
Contactmoment
In de week voor de herfstvakantie vinden de eerste oudercontactgesprekken plaats. De eerste
gesprekken zijn op uitnodiging van de leerkracht. Wanneer de leerkracht met u in gesprek wil gaan,
ontvangt u hiervoor een uitnodiging in de mail.
In de week van 21 t/m 25 november (deze staat nog niet in de kalender van de schoolapp, onze
excuses) zullen wij alle ouders uitnodigen om de voortgang in de ontwikkeling van uw kind te
bespreken.
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Kanjer ouderavond
Dinsdagavond 8 november vindt er een Kanjer informatieavond voor de ouders/verzorgers van de
groepen 1/2 plaats. Deze avond komt Marjolein Hillige van het Kanjerinstituut ouders vertellen over
de basisprincipes en uitgangspunten van de Kanjertraining. Welke Kanjertaal wordt er op school
gesproken en welke tips zijn handig voor thuis? Een zeer leerzame en waardevolle avond waarna u op
de hoogte bent van wat uw kind op sociaal en emotioneel gebied op De Cirkel meekrijgt, oefent en
leert.
In principe organiseren we deze avond alleen voor de ouders/verzorgers van de groepen 1/2. Zit uw
kind niet in deze groep, maar bent u wel geïnteresseerd, laat dit dan zeker even weten bij de
groepsleerkracht. Dan kijken we of er een mogelijkheid is om een extra avond te organiseren.
Interesse?
Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich opgeven voor de informatieavond
via de het bericht dat u ontvangt in de schoolapp. Dit bericht wordt volgende week verstuurd.

Koffie ochtend
Dit schooljaar willen wij de koffie ochtend introduceren. Een ochtend waarbij u de mogelijkheid krijgt
om binnen te komen op het hoofdgebouw en met de directie in gesprek te kunnen gaan. In de eerste
periode hebben wij woensdag 26 oktober en woensdag 30 november gepland voor de koffie ochtend.
U bent dan van harte welkom tussen 8:30 en 9:30 uur voor een koffie/thee en een fijn gesprek.

Naar aanleiding van recente nieuwsberichten
Wij zitten al een lange tijd in corona, wat een grote aanslag is geweest in de financiële situatie van vele
gezinnen. Ook de inflatie speelt hier een grote rol in. Steeds meer gezinnen hebben het zwaar, alles
wordt duurder en het wordt een grotere uitdaging om alles te kunnen regelen. In het nieuws (artikel)
wordt hier ook veel aandacht aan besteed, zo zijn er scholen waar gewerkt wordt met een
schoolontbijt en de overheid heeft 100 miljoen vrijgemaakt voor een verzorgde schoollunch. Het
laatste nieuwsbericht is dat 500 scholen hulp krijgen d.m.v. ontbijt voor kwetsbare leerlingen (artikel).
In het kader van bovenstaande zijn we op school op zoek naar mogelijkheden om het voor iedereen
dragelijk(er) te maken. We evalueren bijvoorbeeld de kosten van de TSO en kijken welke
mogelijkheden daar liggen.
Om alle kinderen dezelfde kansen te kunnen geven, zullen we een aantal gebieden onderzoeken om
te kijken of wij daar als school invloed op kunnen uitoefenen op welke manier dan ook. Gezien het feit
dat de overheid een schoolontbijt aanbiedt op verschillende scholen, hebben wij onze leerlingen
gevraagd over hun eigen ontbijtgedrag. Hieruit kwamen geen zorgwekkende signalen. We zijn ons
ervan bewust dat de uitkomst hiervan niet volledig betrouwbaar is omdat kinderen sociaal wenselijke
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antwoorden kunnen geven door bijvoorbeeld schaamte. Ook speelt schaamte een rol bij ouders,
tevens weet niet iedereen welke hulp er is binnen de gemeente: artikel.
Mocht u wel behoefte hebben aan hulp, dan kunt u contact zoeken met onze interne
vertrouwenspersonen: Niesje van Mourik, Ans Michel en José Duijvelshoff. Uiteraard zijn de
gesprekken die u met hen voert volledig vertrouwelijk.

Kinderboekenweek “Gi ga groen”
Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek met het thema “Gi ga groen” gestart.
Vanaf woensdag 5 oktober tot en met vrijdag 14 oktober wordt in alle klassen nóg meer aandacht aan
boeken, lezen en voorlezen besteed.
In de klassen worden allerlei activiteiten gedaan. Zo is er een voorleescircuit en voorleeswedstrijd
georganiseerd.
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna en Libris Venstra de actie: ‘Sparen voor je
schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het fijn vinden
om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste en leukste
kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie van de Bruna?
• U koopt één (of meerdere) kinderboek(en) bij Bruna en levert de kassabon in op
school.
• Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een
waardebon.
• De school mag voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken
in een Bruna-winkel.
Hoe werkt de Sparen voor de schoolbieb bij Libris Venstra-actie (in het stadshart onder de
bibliotheek)?
• U koopt bij de Libris Venstra boeken van 5 oktober t/m 16 oktober 2022.
• U laat bij de kassa de bon achter met vermelding van de school. Of lever de bon op
school in bij de eigen leerkracht van uw kind.
• De school mag voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken
bij de Libris Venstra.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen!

Oudervereniging
Vanuit de oudercommissie
Wij zijn erg blij met alle ouderbijdragen die zijn binnenkomen en nog steeds binnenkomen. Via deze
weg willen wij alle ouders bedanken. In het speciaal bedankt voor de donaties die wij hebben
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ontvangen. Dankzij de binnengekomen ouderbijdragen kunnen er mooie feesten en activiteiten
georganiseerd worden voor alle kinderen.

Cirkelshows
Hierbij een overzicht voor de Cirkelshows. In de schoolkalender (schoolapp) kunt u deze ook
terugvinden.
Vrijdag 14 Oktober
Vrijdag 28 oktober
Vrijdag 4 november
Vrijdag 11 november

Vrijdag 23 juni

Vrijdag 30 juni
Vrijdag 7 juli

08.30 uur: groep 1-2a en 1-2d
13.00 uur: groep 5a en 5b
08.30 uur: groep 4a en 4b
13.00 uur: groep 7b en 8a
08.30 uur: groep 1-2b, 1-2c en 1-2e
13.00 uur: groep 6a, 6b
08.30 uur: groep 3a, 3b
13.00 uur: groep 7a en 8b
08.30 uur: groep 1-2a, 1-2b, 1-2c
11.00 uur: groep 1-2d en 1-2e
13.00 uur: groep 5a en 5b
08.30 uur: groep 3a en 3b
13.00 uur: groep 6a en 6b
08.30 uur: groep 4a en 4b
13.00 uur: groep 7a, 7b
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Van onze partners
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