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Agenda
16-10-2021
Herfstvakantie
25-10-2021
1ste schooldag na de herfstvakantie
01-11-2021 t/m Oudergesprekken
05-11-2021

Ouders in de school
In de eerste nieuwsbrief hebben we de herfstvakantie als nieuw ijkpunt benoemd m.b.t. ouders in de
school. Met de herfstvakantie voor de deur wil ik graag met u delen hoe we hier tegenaan kijken en
waarom we bepaalde beslissingen nemen. Het advies vanuit ons bestuur Onderwijsgroep Amstelland
is om grote groepen mensen in school te voorkomen. Een belangrijk argument dat dit ondersteunt is
dat er een goede veiligheidsbeleving van ouders, personeel en kinderen moet zijn.
De afgelopen periode heeft ons geleerd dat we jullie als ouders en daarmee jullie betrokkenheid
missen in school. Ook heeft het ons geleerd dat er meer rust is in school, er effectiever en optimaal
gebruik gemaakt wordt van de beschikbare leertijd en dat kinderen er veel zelfstandiger van zijn
geworden. De conclusie die we daaruit getrokken hebben is dat we het niet helemaal willen zoals het
nu is, maar ook niet terug willen naar de oorspronkelijke situatie.
Om duidelijkheid te geven wanneer welke regels/afspraken van toepassing zijn, delen we het begrip
“ouders in de school” op in verschillende momenten/activiteiten:
- Oudergesprekken
- Activiteiten van de kinderen
- Ouderbetrokkenheid
- Halen en brengen (voor en na schooltijd)
Oudergesprekken (op afspraak)
Deze gesprekken kunnen weer live gevoerd worden. U bent dus weer welkom in school. Bent u zelf
nog voorzichtig? Neemt u dan contact op met de groepsleerkracht over de mogelijkheden.
Activiteiten
Bij activiteiten buiten school, NME-uitjes, schoolreisje e.d. activiteiten zijn ouders alweer een tijdje
welkom. Ook bij activiteiten die binnen plaatsvinden zullen ouders weer welkom zijn, zoals
bijvoorbeeld bij de Cirkelshow.
We geven in de nieuwsbrief per activiteit aan in welke vorm en op welke tijden u welkom bent.
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Ouderbetrokkenheid
Als luizenpluizer, groene vingerouder, voorleesouder (bijv. bij de Kinderboekenweek) of voornajaarschoonmaak kunnen we gelukkig ook weer gebruik maken van uw betrokkenheid bij school.
Vervult u een dergelijke rol, dan bent u natuurlijk, in overleg met de leerkracht, welkom in school.
Halen en brengen
U bent welkom in de week voor een vakantie en de week na een vakantie. Om grote drukte in de
gebouwen te voorkomen mag er één ouder per kind naar binnen, zonder kinderwagens e.d.
We benoemen de herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie en zomervakantie als
vakantie, wat betekent dat er 10 weken in het jaar ouders welkom zijn in school bij het halen en
brengen.
Wanneer de oplopende besmettingscijfers blijven stijgen en er andere maatregelen genomen moeten worden,
kan het zijn dat we bovenstaande regels/afspraken moeten herzien. We geven in de vakantie, op vrijdag 22
oktober, definitief uitsluitsel.

Gezonde school
Wij als BS De Cirkel noemen onszelf een “Gezonde school”. We zijn een gezonde school als het gaat
om bewustzijn creëren m.b.t. gezonde voeding, bewegen tijdens de les en het aantal uren
bewegingsonderwijs in de week. In de schoolgids staat ook benoemd dat wij een zo gezond mogelijke
traktatie prefereren.
Kleine pauze
Tijdens de kleine pauze volgt iedereen de regel: groente en/of fruit met water, thee (zonder suiker) of
melk.
Lunch
De lunch willen we ook zo gezond mogelijk. We hebben geen voorschriften voor wat er op brood
moet, maar qua drinken geldt hier ook: water, thee of melk. Discussie over pakjes drinken, sap e.d.
waar geen suiker in zit willen we hiermee voorkomen.
Gezonde traktaties
We willen graag weer terug naar een zo’n gezond mogelijk traktatie, ook voor de leerkrachten. Als u er
wel voor kiest om iets “ongezonds” te trakteren, zorg er dan voor dat het iets kleins is. Houdt er
rekening mee dat als u zich niet aan bovenstaande houdt, de leerkracht de traktatie pas ’s middags
laat uitdelen en/of mee naar huis geeft.

TSO-vrijwilligers gezocht!
Op de vrijdagen hebben wij een tekort aan TSO-medewerkers. Tot op heden regelen wij dit door
directie, intern begeleiders en leerkrachten in te laten springen. Dit is niet ideaal, omdat ook deze
toppers recht hebben op hun pauze.
Bent u beschikbaar? Of kent u iemand die graag vrijwilligerswerk doet? Neem dan contact op met
Cora Bakker. c.bakker@ogamstelland.nl
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We betalen hier natuurlijk een vrijwilligersvergoeding voor. Uiteraard moet er altijd een geldige VOG
overlegd worden.

Kinderboekenweek “Worden wat je wil!”
De afgelopen anderhalve week was het Kinderboekenweek en
zijn er verschillende activiteiten geweest. Zo hebben er ouders
voorgelezen in de klassen of zijn ze iets over hun beroep (het
thema van deze Kinderenboekenweek) komen vertellen. Ook is
er een voorleeswedstrijd georganiseerd in de groepen 5&6 en
7&8. Voor een echte jury en alle groepen mochten de
klassenvertegenwoordigers/winnaars een stukje voordragen.
Winnaars van deze wedstrijd zijn Yfke de Kroon uit groep 6b en
Zen Hoen uit groep 7a.

Winnaar voorleeswedstrijd 7&8; Zen Hoen 7a

Leerplicht
Na de herfstvakantie gaan wij strenger controleren op te laat komen. Wij merken dat onze flexibele
houding zorgt voor een nog flexibelere aankomsttijd.
De les start om 8:30 uur en we verwachten dat alle kinderen op die tijd op hun stoeltje in de klas
zitten. Net de drempel overstappen om 8:30 uur is te laat. De kinderen die te laat zijn missen namelijk
essentiële instructie wat weer ten koste gaat van de leertijd.
Huidige regels/afspraken
3x te laat
6x te laat
9x te laat
12x te laat

Leerkracht stuurt bericht naar ouders met verzoek om op tijd te komen.
Leerkracht neemt contact op en vraagt naar oorzaak te laat komen.
Leerkracht meldt dit bij de directie en intern begeleiders.
Leerkracht meldt dit bij de directie en directie neemt contact op met ouders;
laatste waarschuwing.
De leerkracht meldt dit bij de directie. De directie doet een melding bij
leerplicht, eventueel met boete als gevolg.

Alle stappen worden bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem.

Klassenouders
Groep 1-2A:
Groep 1-2B:
Groep 1-2C:
Groep 1-2D:

Joeri Knevel (vader Stella) en Renske Knevel-Holtzer (moeder Vince)
Jesse Wonderen (moeder Tess) en Danielle de Vries (moeder Elisa)
Amrita Chetri (moeder Ivaan)
Ingeborg Hansen-Mulder (moeder Emilia) en Linda Smit-Kuiper (moeder Kaj)
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Groep 4B:
Groep 5A:
Groep 5B:
Groep 6A:
Groep 6B:

Giovanca Ostiana (moeder Jesamy) , Jessy Uyttewaal (moeder Sophie), Sharon de Mooij
(moeder Luca)
Anneloes Rube (moeder Lotte)
Ladonna Barlag (moeder Mirte) en Tessa Kenters (moeder Daan)
Sietske Nab (moeder Kiyla), Danielle de Vries (moeder Sarah ,
Lidiia Pastukhova (moeder Anastasiia)
Sharon Groen-Lissaur (moeder Giora en Raphael) en Renske Knevel- Holzer (moeder Tygo)
Maroesja Knook (moeder Sanne) en Graciela Griffith (moeder Liv)
Tamara Frijn (moeder Kyano) en Margriet Ribberink (moeder Boris)
Loes Kok (moeder van Noa) en Céline van der Kwast (moeder Jasmin)
Sietske Nab (moeder Desley)

Groep 7A:
Groep 7B:
Groep 8A:
Groep 8B:

Marieke Pruijs (moeder Quint) en Kirsten El Hasnaoui-Koning (moeder Lina)
Kiki Niezen (moeder Solara) en Merel Holleman (moeder Tycho)
Jacqueline de Vries (moeder Tom)
Femke Teelke (moeder Liam) en Priscilla van de Kar (moeder Milan)

Groep 1-2 E:
Groep 3A:
Groep 3B:
Groep 4A:

Cirkelacademie 16 en 18 maart
Het is alweer twee jaar geleden, maar de Cirkelacademie komt er weer aan. Tijdens de Cirkelacademie
onderzoeken de leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 waar hun talenten en interesses liggen. Via
inspirerende verhalen, grappige presentaties en actieve workshops kunnen zij hun horizon verbreden.
Spelenderwijs maken zij kennis met wetenschap en techniek, leren zij over taal en cultuur en leven zij
zich uit in allerlei creatieve en actieve vakken.
Wij kunnen uw hulp hard gebruiken! Op woensdag 16 en vrijdag 18 maart bent u van harte welkom
om één of meerdere groepen te inspireren. Heeft u een mooi beroep, een leuke hobby, wilt u de
kinderen iets bijbrengen over uw land of cultuur, dan bent u van harte welkom om op één van deze
dagen langs te komen op onze school.
Wij horen graag voor vrijdag 12 november of u beschikbaar bent, of als u nog vragen heeft. U kunt een
mail sturen naar: e.tenkroode@ogamstelland.nl

It has almost been two years, but finally the Cirkel academy is back. During this academy, children of
our school get the chance to research their own talents and interests. Through inspiring stories, funny
presentations and active workshops they will broaden their horizons. They will get acquainted with
science and technique, learn more about languages and cultures and enjoy creative and active
courses.
We can use your help! On Wednesday 16th and Friday 18th of March we invite you to inspire one or
more groups. Do you have a beautiful job, a fun hobby, do you want to teach the children more about
your country or culture? You are welcome to tell us more on one of these days.
You can send an email before the 12th of November if you are available or if you have any questions
to: e.tenkroode@ogamstelland.nl
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Partners
Voetbalclub NFC
In de herfstvakantie organiseren wij, de voetbalclub NFC, een 3-daags voetbalkamp. Samen voetballen
met als insteek: lol hebben, leren omgaan met de bal, fouten mogen maken, samen lunchen, gezellig
met je vrienden bewegen en nieuwe vrienden maken.
Deelnemers kunnen zich aanmelden via de website van NFC: www.nfc.nl
Mvg
Rene Mosch
NFC Voetbalkamp
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