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Belangrijke data:
1
Di 16-3: Workshop muziekinstrumenten gr 1 t/m 4
2
Wo 17-3: Workshop snaren en blazen gr 5 en 6
3
Vr 19-3: Workshop gitaar spelen gr 7 en 8
4
Di 23-3: Workshop muziekinstrumenten gr 1 t/m4
5
Wo 24-3: Workshop snaren en blazen gr 5 en 6
6
Vr: 26-3: Workshop gitaar spelen gr 7 en 8
7
Vr: 26-3: Kangoeroewedstrijd (zie 4.0)
8
Wo 31-3: Paasontbijt (informatie volgt)
9
Do 1-4: Toverbrief 8 uit

1. Algemeen
1.1 Wij begrijpen dat het voor u als ouders soms best wel lastig kan zijn. Uw kind(eren)
loopt zelf de school binnen en wat zou het toch fijn zijn als u weer gezellig mee mag
lopen. Helaas moet dat nog even wachten. Via Parro en op onze Facebookpagina
proberen wij u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de
klas.
1.2 Aanmelden broertjes/ zusjes
Ook al is het pas maart, de voorbereidingen voor komend schooljaar zijn al in volle
gang. Om een duidelijk beeld te krijgen hoeveel kinderen (met name kleuters) wij per
klas hebben, vragen wij u uw 2 of 3 jarige kind(eren) alvast in te schrijven. Voor
komend schooljaar hebben wij nog plek bij de kleuters, maar ook nieuwe gezinnen
weten de weg naar De Tovercirkel te vinden.
Wilt u dus zeker zijn van een plekje bij ons op school dan ontvangen wij het
inschrijfformulier zo snel mogelijk. Het formulier is via de website te downloaden.
2.0 Personeel
2.1 Nieuwe Interim directeur:
Beste ouder(s), verzorger(s) van De Tovercirkel,
Zoals u weet is de juiste directeur voor de school nog niet gevonden
en heeft Fieke maandag afscheid genomen van de school.

Mijn naam is Mirelle, ik ben getrouwd en heb 3 kinderen. Al aardig wat jaren werk ik in
het onderwijs en heb hierin verschillende rollen vervuld. Daarvoor ben ik dansdocente
geweest en werkte ik als bedrijfsleider in een meubelzaak. Sinds 5 jaar heb ik mijn
eigen interim- en advies buro.
Tot de zomervakantie werk ik als interim directeur op De Tovercirkel. Samen met het
team ga ik zorgen voor een goed verloop van dit schooljaar en een goede start van het
komende schooljaar. In de Toverbrief zal ik u op de hoogte houden van de diverse
zaken.
Inmiddels heb ik met alle kinderen kennis mogen maken. Wat een gezellige,
inspirerende en hardwerkende kinderen zijn er hier op school.
Normaal maak ik ook kennis met u als ouder. Maar door de corona kan ik helaas geen
koffieochtend of -middag organiseren om kennis te maken.

Natuurlijk ben ik wel bereikbaar. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, stuurt u mij
gerust een mail. Indien nodig maken we een afspraak.
Met vriendelijke groet,
Mirelle Vermeulen
dedirectie@de-tovercirkel.nl
2.2 Nieuwe Intern begeleidster:
Mijn naam is Caren den Hollander en ik ben 38 jaar oud. Ik woon
in Hoofddorp en heb 3 prachtige dochters in de
basisschoolleeftijd. Ik ben begonnen als leerkracht op Opmaat in
Nieuw-Vennep en vervolgens op de Antoniusschool in
Kudelstaart. Daar ben ik doorgegroeid tot Intern Begeleider en
Beeldbegeleider. En nu heb ik het stokje als Intern Begeleider
van Heleen overgenomen hier op de Tovercirkel. Vanaf 1 april zal
ik in principe op maandag, donderdag en vrijdag op de Tovercirkel te vinden zijn. Ik
hoop met mijn opgedane kennis en kunde een mooie aanvulling te kunnen vormen op
het fijne team van de Tovercirkel.
3.0 Stagiaires
Elk jaar krijgen wij van de Pabo en het Nova college de vraag of wij stagiaires willen
begeleiden. Wij vinden het heel belangrijk dat studenten in de praktijk kunnen oefenen
en leren. Ook voor deze periode hebben wij weer een aantal stagiaires in onze school.
Hieronder stellen zij zich voor.
3.1 Groep 1-2 a

Ik ben Daniëlle Resoort, 18 jaar en woon in Hoofddorp.
Ik doe aan badminton en volleybal en thuis vind ik het leuk om
creatief bezig te zijn. Vorig schooljaar ben ik geslaagd voor mijn havo
diploma op het Haarlemmermeer Lyceum Zuidrand dalton. In
september ben ik begonnen aan mijn eerste jaar van de pabo op
hogeschool Inholland Haarlem. Vorig jaar heb ik stage gelopen in
groep 7, nu loop ik tot en met de zomervakantie bij uw kind in de klas
stage. Ik hoop in deze periode veel te kunnen leren.
Groep 1-2 b
Mijn naam is Finette Blokker. Ik woon in Vijfhuizen en ben i 17 jaar
oud. Op dit moment loop ik Stage in groep 1-2B. Ik heb het erg naar
mijn zin , want wat zijn de kinderen leuk. Ik zit momenteel in mijn
eerste jaar van de opleiding pedagogisch medewerker.
In mijn vrije tijd ben ik graag met mijn vrienden of familie ook vind ik
het heel erg leuk om te sporten.
Helaas door Corona heb ik jullie nog niet persoonlijk kunnen
ontmoeten. Hopelijk kan dat dit school jaar nog ! Ik hoop vooral heel veel nieuwe
dingen te leren.
Groep 3
Mijn naam is Femke Beijer en ik loop tot einde van dit schooljaar op de donderdagen
stage in groep 3 bij juf Isabel. Ik woon met mijn man Michiel en zoontje Niels (9 jaar) in
Hoofddorp. Na ca. 20 jaar als projectmanager in de marketing-communicatiebranche
(oa bij een ontwerpbureau, een PR bureau en bij Philips) besloot ik een switch te
maken naar het onderwijs. Ik ben net begonnen aan mijn laatste jaar van de verkorte
deeltijd pabo (studie van twee jaar). En kijk en naar uit om met/van/aan groep 3 een
hoop te leren!
Groep 4
Hoi, ik ben Larissa Warmerdam, ik ben 16 jaar en doe de opleiding
onderwijsassistent op het Nova college in Hoofddorp. Zelf woon ik in
Roelofarendsveen. Ik loop nu sinds kort stage in groep 4 bij Christel.
Hiervoor heb ik ook een paar dagen bij de kleuters stagegelopen, in de
klas van Rony. Dus wellicht zullen een aantal kleuters mij ook nog wel
kennen. Ik heb het hier erg naar mijn zi! Vooral het individueel begeleiden van een
groepje kinderen vind ik leuk. Ik hoop zoveel mogelijk kinderen te helpen en dat we
samen een hele leuke tijd tegemoet zullen gaan!
Groep 5
Mijn naam is Leoni van den Berg, 26 jaar oud en loop sinds een aantal weken stage bij
meester Joost in groep 5. Ik zit momenteel in mijn eerste jaar van de flexibele deeltijd
pabo aan de Hogeschool in Leiden. Hiervoor heb ik een jaar als jeugdzorgwerker
gewerkt, maar het onderwijs bleef mij trekken en heb daarom deze stap naar de pabo
gemaakt. Tot de zomervakantie zal ik in groep 5 stagelopen op de maandag en dinsdag.

Ik verheug mij erop om op de Tovercirkel aan de slag te gaan en hopelijk kunnen we
elkaar snel op school treffen!
Groep 7
Mijn naam is Aileen Zedel. Ik doe de opleiding PABO op de hogeschool
Inholland en ik zit in mijn 2 leerjaar. Ik loop stage op de donderdag, in
groep 7.
de

4.0 Internationale reken- en wiskundewedstrijd "Kangoeroe"
Ook dit jaar doet onze school mee aan de internationale Kangoeroe
wedstrijd! Kangoeroe is – met ruim 6 miljoen deelnemers in bijna 80 landen – de
grootste internationale reken- en wiskundewedstrijd ter wereld! Iedereen maakt
nagenoeg dezelfde opgaven op hetzelfde moment. Dat is werkelijk uniek! De wedstrijd
is geschikt voor leerlingen vanaf groep 3 tot en met vwo 6. Op vrijdag 26 maart maken
de kinderen de opgaven van de Kangoeroewedstrijd. De kinderen worden elk jaar
uitgekozen door hun juf of meester en i.o.m. met de rekencoördinator van onze school
(Juf José). De kinderen die meedoen krijgen:
•
•

een aandenken (puzzelgadget);
een certificaat op naam.

We wensen alle deelnemers heel veel plezier en succes!
5.0 MR
De MR is te bereiken via mail: MR@de-tovercirkel.nl
Uiteraard zijn wij ook op het schoolplein aanspreekbaar.
6.0 Hiep hoera voor:
februari (alsnog gefeliciteerd)
Dewandra (groep 7)
Chahd (groep 6)
Mariam (groep 6)
Koen (groep 1-2b)
Leylah (groep 6)
maart
8 Milan (groep 6)
8 Femke (groep 5)
8 Sevgi (groep 6)
9 Mees (groep 8a)
9 Thijs (groep 4)
10 Ryan (groep 8b)
10 Blessing (groep 8b)
11 Jessica (groep 8a)

12 Aimée (groep 4)
12 Danique (groep 4)
15 Mason (groep 1-2b)
15 Bram (groep 5)
16 Thiemo (groep 6)
16 Mila (Groep 4)
17 Julia (Groep 1/2a)
19 Soroush (Groep 5)
19 Adam (Groep 4)
30 Jesse (Groep 4)
30 Robin (Groep 8b)
31 Maureen (Groep 8b)

Van harte gefeliciteerd! Wij wensen jullie een fijne dag!
7.0 Welkom op school
Groep 1-2a: Noah en Dean
Groep 1-2b: Elara, Jaylen en Davy
Fijn dat jullie op De Tovercirkel zijn, we wensen jullie een hele
leerzame en gezellige schooltijd toe!

