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Agenda
15-12-2020 –
16-12-2020
16-12-2020
17-12-2020
18-12 t/m 03-01
04-01-2021

Kerstmusical ‘Sterren van de Hemel’
Kerstontbijt
Kersttruien-dag en tevens de laatste dag voor de kerstvakantie
Kerstvakantie
Studiedag (kinderen vrij)

Corona
We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Van thuisonderwijs, naar gedeeltelijk weer naar school tot weer
volledig de scholen open. Een aantal keren hebben wij klassen thuisonderwijs moeten geven, omdat we de
klassen niet bemand kregen. Door de inzet van onze leerkrachten, die regelmatig extra werken, hebben we dit
minimaal hoeven doen. We zijn ontzettend trots op alle collega’s op school, die er samen voor zorgen dat we
ons onderwijs zo kunnen voortzetten. Ook alle ouders/verzorgers bedankt voor de steun die gegeven wordt
tijdens het thuisonderwijs. Samen staan we sterk.
Sinterklaas 2020
Het Sinterklaasfeest is afgelopen vrijdag een verrassend leuk en intiem feest geworden. Met alle COVID-19
maatregelen moesten we veel concessies doen, zoals bijvoorbeeld het uitsluiten van de hogere groepen en
ouders bij de aankomst van de Sint. We willen alle ouders een groot compliment geven voor het naleven van
de maatregelen die wij moesten treffen. Het heeft ons enorm geholpen afgelopen vrijdag, al vonden wij het
weer heel jammer dat we weer geen ouders konden betrekken bij het feest. We hopen dat er voldoende foto’s
en filmpjes van het feest zijn verstuurd zodat u toch nog kon meegenieten. We rekenen erop dat we volgend
jaar weer een groots feest kunnen geven.
Kerstfeest 2020
Na een geslaagd sinterklaasfeest is het alweer tijd voor KERST. Vanwege corona gaat de kerstviering er anders
uit zien dan normaal, helaas is het niet mogelijk om een kerstdiner te houden. Om toch gezellig met elkaar te
eten, houden wij een kerstontbijt. Het ontbijt wordt door iedereen zelf verzorgd vanwege hygiënemaatregelen.
Zie hieronder de richtlijnen voor het ontbijt. Dit hebben wij opgesteld zodat alle ontbijtjes met elkaar te
vergelijken zijn en er geen grote verschillen zijn tussen het ontbijt van de kinderen. Wilt u zich hieraan houden?
Het klaargemaakte ontbijt geeft u op woensdagochtend mee aan uw kind(eren).
De kinderen krijgen van de Ouderraad een croissantje en wat te drinken tijdens het ontbijt en een traktatie in
de kleine pauze. Uw zoon/dochter mag evt. extra fruit meenemen.
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Naast een ontbijt gaan alle klassen kijken naar een kerstmusical. De leerlingen uit de groepen 6 voeren dit jaar
de musical: Sterren van de hemel op. Deze musical zal worden opgenomen en naar u verstuurd worden zodat u
ook mee kunt genieten. De musical wordt dinsdag en woensdag opgevoerd.
Op donderdag 17 december mogen alle leerlingen in een vrolijke kersttrui naar school komen om de kerstsfeer
vast te houden.
Richtlijnen voor het ontbijt:
• het aantal boterhammen of bolletjes naar keuze voor uw kind
• elk(e) boterham/ bolletje is belegd (Graag ook hartig beleg, maak een mooie mix.)
• stuk fruit (appel, mandarijn, banaan)
• Alles samen op een verpakt bord of in een trommel.
Leren Leren
Je bent nooit klaar met leren. Wij ook niet. Op studiedagen komen wij volgens de richtlijnen, ‘samen’ om onze
kennis, succeservaringen en fouten te delen om van elkaar te leren. De afgelopen studiedagen zijn wij
geïnspireerd geraakt en heeft dit ons aan het denken gezet.
De maatschappij verandert snel en er worden andere vaardigheden gevraagd van de kinderen. Wij willen
hierop inspelen en hebben het doel gesteld dat wij het eigenaarschap bij de kinderen op hun eigen leerproces
willen vergroten. We willen bereiken dat de kinderen weten wat ze aan het leren zijn en goed kunnen
inschatten op welk niveau zij zich bevinden door te reflecteren; beheersen ze de stof wel of niet. Een volgende
stap zou zelfs zijn dat zij zelf kunnen aangeven wat zij nodig hebben om te kunnen leren.
Belangrijke vaardigheden daarbij zijn zelfregulering, kritisch denken, creatief denken en probleemoplossend
denken. Natuurlijk is dit een proces waar enige tijd overheen gaat voordat we hier resultaat in gaan zien. De
komende tijd gaan we veel uitproberen, werkvormen introduceren bij de kinderen en delen met elkaar.
Dit zal uiteindelijk resulteren in een visie op Leren Leren, wat toegevoegd zal worden aan de huidige visie van
de Cirkel. De komende studiedagen zal dit het thema zijn.
Medezeggenschapsraad
8 december is de laatste vergadering geweest van de MR in dit kalenderjaar.
Informatie en vragen
In deze tijd van Coronamaatregelen is live contact met de leraren in de klas niet mogelijk. Het kan zijn dat u
vragen hebt die u in gewone tijden in de klas of in de wandelgangen zou stellen. Voor vragen over uw kind
benadrukken de docenten uit de MR, dat ouders zich vrij moeten voelen om deze via mail aan de docenten te
stellen. Voor meer algemene vragen is het mogelijk deze naar de MR te sturen zodat wij deze bundelen en
stellen aan betreffende mensen in het team en kunnen kijken welke vormen mogelijk zijn om antwoorden
en/of informatie te geven.
Contact
De MR is benieuwd in welke onderwerpen u geïnteresseerd bent of welke vragen er leven. Het mailadres is:
mr.decirkel@ogamstelland.nl. Dit mailadres kunt u ook gebruiken als u met de ouders uit de MR zou willen
spreken.
Namens de oudergeleding MR De Cirkel,
Carmen Bergström, Luçan Delemarre en Merel Holleman.
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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.

De Cirkel wenst iedereen, in deze bijzondere tijd, hele fijne feestdagen en een
gelukkig en gezond 2021.

De aula op het hoofdgebouw
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De aula op Orion 19
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