Mededelingenblad voor ouder(s) / verzorger(s)

Toverbrief schooljaar 2020 – 2021 november
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Belangrijke data:
1
4 december Sinterklaasfeest op school
2
10 december studiedag team- kinderen vrij
3
4 januari Extra studiedag Sopoh Hybride onderwijs –kinderen vrij
De directie
• Ouderportaal Parnassys
In het ouderportaal kunt u gegevens van toetsen van uw kind bekijken. We merken dat
ouders soms verontrust zijn als het cijfer een 6 is (VO-norm). Dit betekent dat 80% van
de opgaven goed zijn beantwoord. Dit is een vastgelegde norm in Parnassys, en de
streefnorm van school. Dit betekent voldoende gescoord. De kleur is handiger om naar
te kijken. Blauw en groen betekent de stof wordt beheerst. Oranje of rood de stof
wordt (nog) niet beheerst.
• Corona
De afgelopen tijd was het aardig rustig rond corona in onze school. Vorige week
hadden we te maken een aantal kinderen die thuis in quarantaine moesten. We
proberen deze kinderen zo goed mogelijk van werk te voorzien en via de nieuwe
Cloudwise omgeving, google classroom, contact met de kinderen te houden.
Inmiddels zijn er ook een aantal leerkrachten weer getest, tot nu gelukkig steeds
negatief. Nog een leerkracht is op het moment in thuisisolatie door een positief
getest gezinslid.
We hebben een flink aantal dagen zelf op kunnen lossen. Toch hebben we helaas
een dag een groep 8 naar huis moeten sturen. En een ochtend groep 1-2. Het blijft
steeds een nieuwe uitdaging.
Er komen nog wel eens vragen over de communicatie. We lichten in principe de
betrokken groep in als een leerkracht afwezig is (en niet alle andere groepen).
Wanneer we een positieve besmetting zouden krijgen, lichten we natuurlijk alle
ouders in. Dit kan alleen met naam na nadrukkelijke toestemming van betrokkene
i.v.m. de privacyregels. Heeft u zorgen of vragen dan kunt u contact opnemen met
school. Uiteraard is er ook veel info beschikbaar vanuit de GGD.
Gisteren kregen we opeens een melding van een besmetting en moesten voor het
eerst brieven verstuurd. Het was wat verwarrend omdat sommige ouders twee
brieven kregen, een voor de klas waar besmetting was en een algemene brief. Ik
heb me niet gerealiseerd dat u niet ziet aan wie het gericht is. De volgende keer zal
bij betrokken klas er ouders van groep..... boven zetten.
• Inzet landelijke subsidie corona
Met onderwijs en advies hebben we een overeenkomst bereikt om extra lessen te
verzorgen om corona achterstanden in te lopen. Uiteraard wordt hier in de klassen
ook al hard gewerkt. In overleg met leerkrachten en IB worden hier kinderen voor
geselecteerd die aantoonbaar door deze periode achterstand hebben opgelopen.

De ouders van deze kinderen gaan we persoonlijk benaderen voor toestemming.
Wanneer uw kind hiervoor in aanmerking komt, en u toestemming geeft
conformeert u zich in principe voor een lange periode aan de extra lessen. Deze zijn
dus niet vrijblijvend. De lessen vinden op een dusdanig tijdstip plaats dat de
kinderen geen andere instructies of belangrijke lesfasen missen.
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Berichten van de MR
Bericht van de MR

De afgelopen vergadering was de eerste in nieuwe samenstelling. We hebben vooral nader
kennisgemaakt en urgente zaken besproken zoals de ouderbijdrage en de commissies. We zijn
blij dat Fieke van Olden langer kan blijven als interim-directeur, dat geeft rust en stabiliteit.
Daarnaast hebben we met de directeur bijgepraat over de Corona maatregelen en wat dit
betekent voor het onderwijs en de feestelijkheden in de decembermaand.
Indien u onderwerpen heeft waar u onze aandacht voor vraagt, dan horen we dat graag.
De verslagen zijn terug te vinden op de website.
De MR is te bereiken via mail: MR@de-tovercirkel.nl
Ouderbijdrage
Herinnering ouderbijdrage
De afgelopen weken hebben al veel ouders de vrijwillige ouderbijdrage betaald, dank daarvoor.
Als u nog niet betaald heeft, kunt u de bijdrage van € 22,50 zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk
1 december, overmaken op IBANnummer NL88INGB0004305139 t.n.v. De MOR De Tovercirkel
o.v.v. de naam en de groep van uw kind.
Mocht u de bijdrage niet kunnen of willen betalen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk
doorgeven aan de directie van de school? De MOR kan dan de begroting bijstellen en komt aan
het eind van het schooljaar niet voor onverwachte kosten te staan.
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Nieuws uit de groepen
Kleuters

We zitten in een leuke en spannende periode. Het is volop feest
voor Sinterklaas in onze klassen en in de gang. We hebben een
brief gekregen waarin Sinterklaas onze hulp heeft gevraagd. Hij
vroeg ons de klas mooi te versieren. Nou dat is gelukt hoor!
We knutselen regelmatig in de klas en doen daarnaast ook nog
andere activiteiten om de fijne motoriek verder te ontwikkelen.
Dit is belangrijk om uiteindelijk te kunnen gaan schrijven. Ook
leuk om dit thuis te stimuleren door te kleien, kralen rijgen, knoopjes vastmaken,
knippen, scheuren e.d.
Naast alle creatieve dingen die we gedaan hebben, hebben wij aan een aantal doelen
gewerkt. Voor taal moesten we oefenen om verschillen te horen in geluiden, klanken
of woorden. Voor rekenen leren we dat voorwerpen schaduwen hebben en leren daar
afbeeldingen bij zoeken.
Met pakjes en zakjes oefenen we met de weegbalans
weegbegrippen toepassen. We oefenen begrippen als:
zwaar, licht, zwaarste, even licht e.d.
En…..hebben jullie onze leuke liedjes al gehoord?
Pepernoten bakken….
Groep 3
We zijn druk bezig met het thema Sinterklaas! Er is een speelgoedwinkel in de klas, er
hangen prachtige portretten van Sint aan de muur en er worden mooie verhalen
geschreven.
Tijdens de rekenlessen zijn we bezig met klokkijken; de hele en halve uren.

Groep 4
Taal:
Deze week gaan we met taal verder met het zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk
naamwoord en werkwoorden. Deze moeten de kinderen onderstrepen in een zin.
We geven deze week de woorden van thema 4 mee naar huis.
Spelling:
We oefenen eer/oer/eur woorden. We herhalen de ij/ei, s/z en f/v woorden. Door veel
te lezen kom je de woorden tegen en creëer je een goed woordbeeld.
Rekenen:
Met rekenen moeten we op de klok de hele, halve en de kwartieren kunnen aflezen.

Tevens zijn we bezig met sommen onder de 100, via de tiental strategie. 56+6= (eerst
56+4....dan nog 2 erbij)
Ook beginnen de voorbereidingen vermenigvuldigen. We gaan tafelsommen
uittekenen om te leren hoe een tafel is opgebouwd.
Pietenochtend
We hebben dit jaar voor de laatste keer de pietenochtend gehad. Het was super leuk!
Vanaf groep 5 is er geen pietenochtend meer, dus ze hebben er extra van genoten!
Groep 5
Sint
Voor het eerst een surprise maken, dat is nogal wat. Gelukkig zijn de kinderen creatief
en is iedereen vlug begonnen. Als het niet helemaal lukt kunnen de kinderen altijd hulp
vragen op school! Donderdag 3 december moet de surprise op school ingeleverd
worden. Eerder liever niet, er is niet veel ruimte in de klas om er veel voor een paar
dagen te bewaren.
Technisch lezen
We zijn in de klas veel extra aan het lezen. Elke dag starten we met lezen en gaan er
kinderen woordrijen met elkaar of met de meester lezen. Op donderdag gaan kinderen
met juf Nicolette één voor één testen hoeveel zij vooruit zijn gegaan. En geloof mij... Ze
groeien super hard! Blijven oefenen dus!
Rekenen
Met rekenen zijn we veel bezig met keersommen. Elke week een tempotoets van een
bepaalde tafel, maar ook in de lessen komen keersommen nu veel aan bod. De
kinderen hebben namelijk nu ook geleerd wat deelsommen zijn en dat deelsommen
(vlug) op te lossen zijn met de tafels. Dus ook blijven oefenen met de tafels! Er zijn
leuke spelletjes online te vinden! (tafeldiploma.nl)
Zaakvakken
De zaakvakken vinden de meeste
kinderen erg leuk, vooral als we bij
natuur over botten en skeletten
praten en er staat daadwerkelijk
een skelet naast je!

Groep 6
Technisch lezen
We zijn druk bezig met technisch lezen, zowel teksten als woordrijen. Iedere week
oefenen we dit in duo’s. Er zijn stickers te verdienen voor de kinderen die heel
taakgericht bezig zijn. Bij 10 stickers mogen de kinderen mee beslissen over het
onderwerp van de volgende tekst.

Muziek
Aan het eind van de week wordt er even tijd gemaakt voor muziek. Er komen
verschillende liedjes voorbij, maar ‘banaan’ is de absolute favoriet!

Groep 7
In groep 7 zijn wij druk bezig met de nieuwe blokken. Met taal, spelling en rekenen zijn
wij inmiddels begonnen aan blok 4. Met rekenen gaan wij het hebben over cijferend
vermenigvuldigen, procenten, verhoudingen en het omrekenen van maten. Bij taal
komt het lijdend voorwerp en de bepalingen aan te pas en met spelling gaan we
worden leren die eindigen op -age/-oge/-ege en woorden die eindigen op -heid of -teit.
Aan het eind van de blokken kunnen de kinderen u daar alles over vertellen.
Met aardrijkskunde zijn wij een rondje door Europa aan het maken. We begonnen met
een lekkere warme vakantie in het Zuiden van Europa en we zijn nu aangekomen in het
regenachtige West-Europa. Ook natuur en geschiedenis gaan lekker door.
De boekendozen zijn een flinke klus om te maken, maar wat zijn de presentaties goed!
Vol trots staan alle kinderen hun boekendoos te presenteren. Van de samenvatting van
het boek tot het geven van een eigen mening. De leerlingen zijn daar onwijs goed mee
bezig.
Dan sluit ik af met de herinnering van het huiswerk. Iedere maandag controleer ik of de
kinderen thuis Nieuwsbegrip hebben gemaakt. Daarnaast leveren de kinderen elke
woensdag en vrijdag een werkblad in die zij de week ervoor hebben ontvangen.
Rest mij u een fijn weekend te wensen!
Groep 8a en 8a

In groep 8a hebben we allemaal onze boekendoos gepresenteerd. We zijn nu druk
bezig met onze surprise, want wij hebben lootjes getrokken. Wij hebben het nu best
wel druk met toetsen.
Wij zijn laatst met de klas naar het KSH geweest. Daar hebben wij wiskunde, Duits
En economie gevolgd. Wij zijn druk bezig met scholen bekijken ook gaat er een groepje
met kinderen naar het kajmunk toe.
BSO ’T BIJTJE
De Sinterklaassfeer zit er goed in bij ’t Bijtje. De boel is gezellig versierd, we zijn lekker aan het
knutselen en hebben Sinterklaasliedjes op staan.
Wat rook het heerlijk in de school toen we pepernoten gingen bakken! En het chocoladeletter
Versieren was ook een groot succes.

Deze week maakten we de uitslag van het pepernoten raden bekend. Niemand had het
helemaal goed geraden, maar Medtina uit groep 8 zat er het dichtstbij, zij ging er vandoor met
een pot met daarin 787 pepernoten.
Afgelopen donderdag hebben we een schoen gemaakt en ok meteen gezet.
Nu op naar volgende week, dan vieren we op donderdag het Sinterklaasfeest, wie weet heeft
de Sint voor alle Bijtjeskinderen weer een cadeautje meegebracht.

Van harte gefeliciteerd!

November
20
21
22
22
23
23
24
26
26
26
28
29

Sasha Lisnychyi
Jamie Vonk
Keano Elstgeest
Victoria Santos
Zino van Straten
Tim Witting
Sofia Driessen
Menno Driessen
Jinke Hooftman
Tessa Kuiken
Vera Dirks
Djuna Çag

Groep 1/2 A
Groep 7
Groep 3
Groep 5
Groep 6
Groep 4
Groep 1/2 A
Groep 4
Groep 8B
Groep 5
Groep 7
Groep 1/2 A

Jaro Arnaud De Calavon
Dean Röbken
Imran Laghmari
Femke Haasdijk
Menno Smit

Groep 7
Groep 5
Groep 3
Groep 5
Groep 7

DECEMBER
2
6
12
13
23

14
19
19
20
21
24
27
29

Nesrin Efesoy
Sven Reddering
Kai Taekema
Jamie Beij
Lars Bes
Anouk Dokter
Danique Verbruggen
Emmaline Reijmers

Groep 3
Groep 8B
Groep 1/2 B
Groep 6
Groep 4
Groep 8A
Groep 6
Groep 3

Kensi Boksem
Anouk Boelhouwer
Isa van Dam
Mees Boon
Imran Bourkiza
Lara Koeleman
Maya Malecka

Groep 4
Groep 8A
Groep 8A
Groep 6
Groep 6
Groep 3
Groep 1/2 B

NOVEMBER
7
12
16
17
17
17
17

