Ons onderwijs juni/juli 2022
Activiteiten juni/juli 2022
15-06-2022
Meester- en juffendag groep 1 t/m 6
30-06-2022
Schoolreisje
07-07-2022
Rapportfolio mee naar huis
08-07-2022
Talentencircuit
11 t/m 15 juli
Kind-ouder-leraargesprekken
13-07-2022
Musical groep 8 voor alle kinderen
20-07-2022
Wisseluur: kennismaken met nieuwe groep en leraren
21-07-2022
14:15 uur start zomervakantie
22-07-2022
Studiedag: alle kinderen vrij

Vakanties, studiedagen en gewijzigde lestijden
Vakanties 2022-2023
Herfstvakantie:
24-10-2022 – 28-10-2022
Kerstvakantie:
26-12-2022 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie: 20-02-2023 t/m 24-02-2023
2e paasdag:
10-04-2023
Meivakantie:
24-04-2023 t/m 05-05-2023
Hemelvaart
18-05-2023 en 19-05-2023
de
2 pinksterdag:
29-05-2023
Start zomervakantie: 17-07-2023
Studiedagen 2022-2023
Dinsdag
04-10-2022
Woensdag
05-10-2022
Dinsdag
06-12-2022
Vrijdag
03-03-2023
Woensdag
29-03-2023
Dinsdag
30-05-2023
Vrijdag
14-07-2023
Gewijzigde lestijden
23-12-2022
Start kerstvakantie
17-02-2023
Carnavalsviering
21-04-2023
Koningsspelen

Alle kinderen zijn om 12:30 uur uit.
Alle kinderen zijn om 12:30 uur uit.
Alle kinderen zijn om 12:30 uur uit.

Inloopmomenten
Op de Cirkel zijn alle ouders welkom in de school op maandag en donderdag van 8:20 uur tot
8:30 uur. U mag met uw kind(eren) mee naar binnen en even mee de klas inlopen om uw
kind(eren) weg te brengen. We hebben heel bewust voor twee inloopmomenten per week
gekozen. Tijdens de Corona pandemie, toen ouders/verzorgers niet welkom waren in de
school, hebben we gemerkt dat de kinderen in een korte tijd een grote mate van
zelfstandigheid ontwikkelden. Ze leerden snel hun eigen jas en tas op te hangen en zorg te
dragen voor hun eigen spullen. Ook lukte het veel kinderen, zonder hulp van
ouders/verzorgers, om zelf aan de juf of meester te vertellen wat ze gedaan of meegemaakt
hadden. Deze mooie ontwikkeling past bij onze visie, maar vooral gunnen we dit onze
kinderen. Daarom hebben we een bewuste keuze gemaakt voor een gedeeltelijke inloop.
Op maandag en donderdag bent u van harte welkom in de school en de groep van uw
kind(eren). Op de andere dagen staan alle leraren buiten bij de poort om de kinderen op te
wachten. En vanzelfsprekend kunt u belangrijke zaken aan ze doorgeven.
Ouders/verzorgers van kinderen die nieuw zijn op de Cirkel zijn de eerste twee weken iedere
dag van harte welkom voor de inloop.
Verjaardagen op de Cirkel
Op de Cirkel vieren wij graag een feestje! In de groepen 1 t/m 4 zijn ouders/verzorgers van
harte welkom om het verjaardagsfeestje van uw kind mee te vieren. Dit is geen verplichting, de
keus is aan u en uw kind. Kinderen mogen op hun feestje in de groep hun klasgenoten
trakteren, maar voelt u zich niet verplicht om te trakteren. Ook zonder traktatie maakt de leraar
er samen met de klas een groot feest van.
HVO onderwijs 2022-2023
Een tijd terug heeft u een bericht van mij ontvangen om uw kind(eren) aan te melden voor de
HVO lessen van volgend schooljaar. Elk jaar opnieuw moet u uw kind(eren) aanmelden voor
de HVO lessen. Dus wilt u dat uw kind(eren) volgend jaar weer meedoen aan de HVO lessen
dan mag u dit doorgeven aan de leraar van uw kind(eren).

Hartelijke groet, mede namens het team,
Anke van der Lee

