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Agenda
04-11 t/m
06-11-2020
25-11-2020
04-12-2020
16-12-2020

Schoolfotograaf
Studiedag (kinderen vrij)
Sinterklaasfeest
Kerstfeest

COVID-19
Maatregelen
Op 13 oktober zijn er strengere maatregelen m.b.t. COVID-19 ingevoerd. Daar heeft de PO-raad weer op
gereageerd met wat aanscherpingen van het protocol op de basisscholen. Het heeft geresulteerd in een advies
dat wij als leerkracht ‘sneller’ naar huis moeten om thuis te werken en het advies om de toegang van externen
in de school goed te overwegen of dit noodzakelijk is.
Noodplan/Beslisboom
De afgelopen tijd is gebleken dat er veel besmettingen onder ouders hebben plaatsgevonden. Op een hand te
tellen zijn de besmettingen onder de kinderen. In beide gevallen lijkt het onvermijdelijk te zijn.
De vragen rondom (t)huisonderwijs zijn daardoor flink toegenomen en dat vraagt om verduidelijking. In de
bijlage vindt u een beslisboom die aangeeft wanneer wij (t)huisonderwijs, en in welke vorm, aanbieden.
Feesten op de Cirkel
Logischerwijs heeft COVID-19 een grote invloed op de wijze waarop wij de feesten organiseren en uitvoeren.
Het is aan ons om per feest een afweging te maken of het door kan gaan en onder welke voorwaarden dat dan
is. Zo hebben we ervoor gekozen om geen lampion te maken voor Sint-Maarten.
Het Sinterklaasfeest gaat door, maar in een minder uitgebreide versie. Er is een aankomst van de Sint, maar
alleen voor de kinderen van groep 1 t/m 4. De hogere groepen gaan Sinterklaas vieren met de gebruikelijke
surprises. Ouders zijn helaas niet welkom, ook niet buiten op het plein wanneer de Sint aankomt.
Het Kerstdiner is een traditie die wij helaas dit jaar niet in stand kunnen houden. U zult nog horen in welke
vorm wij Kerst dit jaar vieren.
Verkeerssituatie Orion
De verkeerssituatie van Orion vraagt al enige tijd onze aandacht. Er zijn verschillende klachten binnengekomen
over de veiligheid om de school tijdens het halen en brengen van de kinderen. De gemeente en politie zijn
ingeschakeld omdat het aanspreken van ouders geen effect heeft gehad.
Ik wil u vragen om zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar de school te komen. Het afzetten van uw kinderen
met de auto kan, maar parkeer dan uw auto op een parkeerplaats in de buurt, niet langs de kant van de weg.
Gebruik het kleine stukje weg richting de Meent en Orion 1b en Orion 19 niet om kinderen af te zetten. Het
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keren van uw auto in dit straatje is gevaarlijk door de fietsende en lopende kinderen.
Stagiaires
Binnen onze stichting vinden we het belangrijk dat we plek bieden voor studenten. Onderstaande studenten
lopen stage op de Cirkel.
Groep
1/2b
1/2c
1/2e
3b
4a
5a
5b
7a
8b

Naam
Nicole van Ommeren
Lilach Rotteveel (LIO)
Kiki Pit
Esmee Middelkoop
Siham Youyou
Demi Suijk
Iris Heemskerk
Arno Korthout
Willemijn den Durk

Schoolfotograaf (Herhaling van vorige nieuwsbrief)
Er is een kleine wijziging in de dagen dat de fotograaf komt. Op woensdag, donderdag en vrijdag 4, 5 en 6
november komt de fotograaf op school.
Woensdagochtend voor de groepen 3, 4 en 5, portret -en groepsfoto
Donderdagochtend voor de groepen 6, 7 en 8, portret -en groepsfoto
Vrijdagochtend voor de groepen 1-2, portret -en groepsfoto
Foto broertjes/zusjes
Wij bieden de gelegenheid om een foto te laten maken van een van broertje/zusje.
Alleen broertjes/zusjes die op de Cirkel zitten kunnen samen op de foto. Dit kan alleen op donderdagmiddag en
alleen als u zich hiervoor opgeeft.
Inmiddels is deze datum van opgeven verstreken.
Mad Science (groep 3-8)
Op 27 oktober gaf Mad Science weer een show bij ons op school om hun NSA-programma te promoten. De
activiteiten vinden plaats van 1 december 2020 tot 19 januari 2021.
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Vacatures TSO
We zijn op zoek naar nieuwe medewerkers voor onze TSO, die op maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag
beschikbaar zijn om met onze leuke kinderen te lunchen en buiten te spelen. We werken op basis van een
vrijwilligersvergoeding en hebben de nieuwe medewerkers het meeste nodig op donderdag en vrijdag.
Waar zijn we specifiek naar op zoek?
- U bent goed met kinderen en u vindt het leuk om te helpen bij de TSO.
- U beheerst de Nederlandse taal voldoende.
- U wilt dit doen tegen een vrijwilligersvergoeding
- U bent (liefst) meerdere dagen beschikbaar (in het kader van continuïteit in de groep)
- U krijgt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) wanneer deze aangevraagd wordt.
Als u ons TSO-team graag komt versterken dan mag u een mail sturen naar c.bakker@ogamstelland.nl of even
bellen naar de school. Kent u iemand die dit heel erg leuk zou vinden? Een oma, opa, tante of oom, stuur dit
bericht dan alstublieft door.
In eerste instantie maken we een afspraak om kennis te maken alvorens we een beslissing maken om aan de
slag te gaan. Mochten er te veel aanmeldingen zijn, dan zullen we een sollicitatieronde opzetten.
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