Start schooljaar Cirkel
Beste ouders en verzorgers,
Hopelijk heeft iedereen genoten van een heerlijke vakantie!
Het team heeft veel zin om op maandag 5 september alle kinderen weer te mogen ontvangen.
Ik hoop dat het voor iedereen een fijn en leerzaam schooljaar mag worden.
Hieronder vindt u de belangrijkste informatie voor de start van het schooljaar.
Gouden Weken
Zoals u van ons gewend bent, starten we het schooljaar met de Gouden Weken. De eerste drie
weken van het schooljaar staan in het teken van ‘elkaar leren kennen’ en ‘de groep leren
kennen’. In deze weken leggen we de basis voor het pedagogisch klimaat. Vanzelfsprekend
besteden we hier het hele jaar aandacht aan, maar in de eerste drie weken ligt de focus hier
volledig op. In elke groep zijn er elke dag activiteiten die afgestemd zijn op de groep en de
leeftijd.
Inloopmomenten
Normaal is onze inloop op maandag en donderdag. Maar de eerste drie weken hebben we
iedere dag een inloop van 8:20 – 8:30 uur. Zo leert u de groep, de school en onze collega’s
goed kennen.
We hebben geen gezamenlijke opening op 5 september, de kinderen mogen lekker naar hun
eigen groep samen met u. We vinden het belangrijk dat de kinderen rustig kunnen beginnen
aan hun eerste dag, het is al spannend genoeg.
Afsluiting Gouden Weken
Save The Date
Op vrijdag 23 september van 13:30 – 14:15 uur hebben we een feestelijke afsluiting van de
Gouden Weken voor groep 1 t/m 6. Hiervoor zijn alle ouders/verzorgers van harte uitgenodigd.
De kinderen zullen er alles aan doen om er een gezellig feest van te maken, u ontvangt in de
week van 12 september een uitnodiging voor dit feest.
Groep 7 en 8 hebben als afsluiting van de Gouden Weken een kampweek, zij zijn op
schoolkamp van 19 september tot en met 22 september. Op vrijdag 23 september hebben zij
een vrije dag.
Algemene ouderavond
Voor de Corona organiseerden we een algemene ouderavond. Door de Corona hebben we hier
een andere invulling aan moeten geven en hebben we gekozen voor een inloopmiddag na
school met uw kind. Dit is ons heel goed bevallen; de kinderen waren enthousiast en de
ouderbetrokkenheid was hoog. Daarom hebben we er, in samenspraak met de MR, voor
gekozen deze werkwijze te continueren.

In de week van 17 – 21 oktober bent u na school met uw kind van harte welkom. De leraar van
elke groep zal aangeven op welke middagen u deze week welkom bent in de groep. Op dat
moment is ook de leraar aanwezig die u meer kan vertellen en uw vragen kan beantwoorden.
Ook heeft u de ruimte om vragen te stellen aan de leraar.
Groep 7-8 heeft de inloopweek al in de week van 12 – 16 september. Jeroen en Maud zullen u
volgende week meer informatie hierover sturen. U ontvangt dan meteen informatie over het
kamp van groep 7/8 in de week van 19 september.
Hand-out
Iedereen ontvangt tijdens de inloopweek van de leraar een hand-out waarop de groep
specifieke afspraken staan. Op deze hand-out vindt u:
• Data van uitjes;
• Inschrijven voor hulp tijdens uitjes of in de groep;
• Vakinhoudelijke informatie specifiek voor die groep;
• Bijzonderheden.
Schoolgids
Elk jaar verschijnt er een schoolgids. Hierin vindt u praktische en inhoudelijke informatie over
dit schooljaar. Dit jaar verschijnt de schoolgids niet meer op papier, maar digitaal. Via deze link
kunt u de schoolgids openen; Schoolgids (obsdecirkel.nl)
Ook is de schoolgids op onze website te vinden onder het kopje ‘praktisch’ en ‘downloads’.
Wilt u een papieren versie van de schoolgids dan mag u aan de leraar van uw kind vragen
deze uit te draaien.
SchouderCom
Op SchouderCom vindt u de studiedagen en dagen dat reguliere schooltijden gewijzigd zijn.
Ook zullen de leraren groep specifieke activiteiten/vieringen op SchouderCom plaatsten. Zo
bent u altijd op de hoogte van activiteiten en gebeurtenissen die op school plaatsvinden.
Nieuwe meubels
EINDELIJK is het zover! In november zal de hele school opnieuw gemeubileerd worden. Dit
betekent dat elke groep voorzien wordt van nieuwe tafels, stoelen en kasten.
Als de definitieve leverdatum bekend is dan deel ik met u hoe en wanneer de school opnieuw
gemeubileerd wordt.

Voor nu, geniet allemaal nog van een heerlijk en zonnig weekend. Maandag zien we elkaar
weer.
Hartelijke groet, mede namens het team van de Cirkel,
Anke van der Lee
Directeur

