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Belangrijke data:
1
Vr 2-4: Goede vrijdag = leerlingen vrij
2
Ma 5-4: Tweede Paasdag= leerlingen vrij
3
Wo 7-4: Bureau Halt groep 7 en 8
4
Di 20-4: en Wo 21-4: Groep 8 IEP eindtoets
5
Vr 23-4: Alle groepen oranje kleding aan
6
Vr 23-4: Groep 5 t/m 8 continurooster 14.00 vrij
7
Vr 23-4: Toverbrief 9 uit
8
Ma 26-4 t/m 7-5: Meivakantie

1. De directie
1.1 Na het Paasweekend mogen wij weer ouders ontvangen om te helpen in de
buitenlucht.
Vanaf dinsdag 6 april starten we weer met overblijfouders. Uiteraard hanteren wij de
coronaregels en helpen de ouders uitsluitend buiten.
Ook bij het werken in de schooltuin door groep 6 zal er een ouder helpen.
Wij zijn er erg blij mee dat dit weer mogelijk is.
De kinderen die de afgelopen weken Cito's hebben gemaakt,
krijgen deze week de uitslagen mee naar huis. Daarbij ontvangt
u ook een informatiebrief hierover.
Verder in de nieuwsbrief leest u het vakantierooster en de
studiedagenplanning voor komend schooljaar.
Wij wensen iedereen een fijn Paasweekend!
1.2 Juf Isabel
Hoera voor juf Isabel! Zij is namelijk in verwachting van haar
tweede kindje. Zij is in oktober uitgerekend.
Wij wensen juf Isabel een fijne zwangerschap toe.
1.3 Traktaties

Wij merken dat de traktaties op school steeds groter worden.
Op De Tovercirkel is de regel “zo gezond mogelijk, voorverpakt, geen cadeautjes en 1
traktatie”. Wilt u hier rekening mee houden.
1.4 Invulling ouderbijdrage
Ook in deze bijzondere tijd gaan diverse geplande activiteiten door, soms in een andere
vorm dan vooraf bedacht. De ouderbijdrage wordt hiervoor gebruikt, bij afwijking op
de begroting altijd in overleg met de ouders in de MR.
Ongeveer 66 % van de ouders heeft de, vrijwillige, ouderbijdrage betaald. Dat betekent
concreet dat er minder inkomsten zijn dan voorzien, en er voor aankomende
activiteiten minder geld beschikbaar is.
Wilt alsnog de ouderbijdrage betalen, dan kunt u de bijdrage van € 22,50 overmaken
op IBAN nummer NL88INGB0004305139 t.n.v. De MOR De Tovercirkel o.v.v. de naam
en de groep van uw kind.
1.5 Vakantierooster en studiedagen planning komend schooljaar
Herfstvakantie:
16 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie:
25 december t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 20-27 februari 2022
Pasen:
15 en 18 april 2022
Meivakantie:
25 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart:
26 en 27 mei 2022
Pinksteren:
6 juni 2022
Zomervakantie:
16 juli t/m 28 augustus 2022
Studiedagen planning:
Woensdag 8 september 2021
Dinsdag 16 november 2021
Donderdag 14 april 2022
Vrijdag 3 juni 2022
Dinsdag 7 juni 2022
1.6 Week van de Koningsspelen
In de week van 19 t/m 23 april vinden er iedere
dag allemaal leuke activiteiten plaats rondom de
Koningsspelen. We openen de week dansend op
het nummer van Kinderen voor Kinderen.
Vrijdag 23 april mogen de kinderen in oranje
kleding naar school komen en sluiten we de
week feestelijk af!

1.7 Hulpouders
Aan het begin van elk schooljaar kunnen ouders zich opgegeven om te willen helpen bij
de activiteiten zoals Kerst, Pasen e.d. Hier zijn wij altijd heel erg blij mee, want wij
hebben jullie hulp altijd hard nodig.
Ook dit jaar hadden veel ouders dit weer gedaan. Heel fijn!
Door Corona verloopt het allemaal anders dan andere jaren en kunnen wij bijna geen
gebruik maken van uw hulp. Dit betreuren wij ook, maar wij willen u laten weten dat
wij uw aangeboden hulp niet vergeten zijn. Waar mogelijk zullen wij u weer benaderen.
2. Nieuws uit de groepen
2.1 1-2 A en B
In onze groepen hebben wij binnen het thema lente met Mollie de
mol de klankgroepen geoefend. We kunnen woorden die in
klankgroepen gezegd worden koppelen aan een afbeelding of een
woord zelf in klankgroepen zeggen.
Tante Truus leert ons vormen herkennen in het dagelijks leven en
benoemen: cirkel, vierkant, rechthoek en driehoek. Thuis kunt u dit
ook blijven oefenen: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de vorm is….
Voor de motoriek hebben wij o.a. met boetseerklei gewerkt.
Naast al het harde werken zijn wij ook heel blij met de
gymlessen die weer doorgaan. Juf Maud en juf Carla leren ons
heel veel! Zo hebben we geoefend om een bal vanuit een stuit
te vangen en kunnen wij vanaf een mini trampoline een
kikkersprong op een kast maken. Dit doen wij allemaal op
woensdag en vrijdag. Wilt u deze dagen weer even alert zijn
op het dragen van makkelijke kleding?
2.2 Groep 3
Komende weken gaan we werken in het thema verkeer en techniek. Er staan wat leuke
activiteiten op het programma; een fietsencheck en een fietsexamen. Via Parro laat ik
weten wanneer de kinderen hun fiets mee naar school mogen nemen.
Met rekenen starten we in blok 8. We leren rekenen op de getallenlijn t/m 100,
oefenen verder met erbij- en erafsommen tot 10 en leren sommen t/m 20 uit te
rekenen.
We starten ook in een nieuwe kern met Veilig Leren Lezen. We leren woorden lezen en
schrijven met drie medeklinkers achter elkaar, zoals stroef en kerst. We leren ook de
nieuwe spellingsregel van aai, ooi en oei.
2.3 Groep 4

Rekenen:
Deze week zijn we begonnen met blok 7. In dit blok gaan we verder met rekenen tot
100, vermenigvuldigen 7x en 8x, geld rekenen en een figuur spiegelen.
Taal:
We werken in thema 7. Daar gaan we verder over het lidwoord, zelfstandig
naamwoord en bijvoeglijk naamwoord. Ook gaan we leren wat een voorzetsel is.
Spelling:
In thema 7 gaan we leren wat gesloten en open lettergrepen zijn. Woorden als
jager/bakker.
Crea:
De komende maand krijgen wij creatieve lessen van een docent van Pier K, Lobke. De
knutsellessen zijn daardoor niet meer op de maandag, maar op de woensdagen. Op
deze dagen dus niet de mooiste kleding aan 😊
2.4 Groep 5
We hebben in de afgelopen periode weer hard gewerkt aan onze vaardigheden in de
klas! Zo lopen we mooi (voor) op schema op alle vakken en komt er steeds meer tijd
voor andere activiteiten, zoals rekenbingo, kanjerspelletjes en wat meer creatieve
vakken.
Vooral de lessen van juf Lobke vinden de kinderen erg leuk. Chayen wil hier graag iets
over vertellen en doet dat hieronder:
Het waren leuke lessen en we hebben veel geleerd. We hebben
krottenwijken gemaakt van karton zonder plakband en lijm.
We maakten alles aan elkaar vast met tandenstokers, touw en
satéprikkers.
Ook hebben we kleuren gemengd die je eigenlijk nooit mengt.
De volgende keer gaan we er knipkunsten maken. En dan vast
plakken op papier. En dan zijn het hele mooie kunstwerken.
2.5 Groep 6
In de afgelopen periode is er weer hard gewerkt. Zo kunnen de kinderen vertellen hoe
je moet cijferend aftrekken, hoe je een verhoudingstabel gebruikt, maar ook welke
plaatsen er in het zuiden van Nederland liggen. Nu zijn wij aan het leren hoe we
moeten cijferend vermenigvuldigen, wat enkelvoudige/samengestelde zinnen zijn en
hoe wij werkwoorden moeten vervoegen in de tegenwoordige tijd.
Naast de lessen uit de leer- en werkboeken maken wij ook tijd om lessen via een
spelvorm aan te bieden. Zo hebben wij met rekenen een Zweedsloopspel gedaan en
met spelling een propjesdictee gedaan. Bij het propjesdictee krijgt elke kind een blad
met hierop een woord. Dit woord schrijven zij over op hun antwoordenblad. Daarna
maakt hij/zij een prop van het blad en gooit deze weg. Hij/zij zoekt een andere prop op
en schrijft het woord op van deze prop. Met een andere spellingsles hebben de

kinderen een parcours afgelegd om aan het einde te kiezen in welk van de twee
manden het woord moest. De vraag was dan schrijf je dit woord met de lange ij of de
korte ei? De kinderen vinden het leuk om op deze manier bezig te zijn met de lesstof.
Nu de lente gestart is, is het ook weer tijd voor de moestuinen. Vanaf volgende week
donderdag gaan de kinderen werken in de moestuin. Dit kan niet met 25 kinderen
tegelijk. De ene helft gaat met de hulpouder mee de moestuin in en de andere groep
blijft bij juf Kim in de klas. Wij zijn blij met de hulp die wij krijgen en hebben er zin in!
Ook gaan de creatieve lessen van juf Lobke starten. Op 8 en 15 april komt zij om met
onze groep te knutselen. Wij zijn heel benieuwd wat ze gaan maken. Het enige wat we
tot nu toe weten is dat de kinderen een oude sok moeten meenemen, spannend!
2.6 Groep 7
De afgelopen weken zijn we in de klas flink aan de slag geweest. De Cito toetsen zijn
afgenomen en ook met de methodes zitten we mooi op schema. De kinderen kunnen
alles vertellen over het meewerkend voorwerp, breuken vermenigvuldigen en over het
voltooid deelwoord.
Daarnaast hebben de kinderen de afgelopen weken drie workshops gitaarspelen
gehad. Dit was fantastisch om te zien en horen! Ook de creatieve lessen van juf Lobke
zijn onwijs leuk!
Als laatste hebben de kinderen op dinsdag 30 maart het theoretisch
verkeersexamen gemaakt. Met trots mag ik vertellen dat alle
kinderen geslaagd zijn voor dit examen! Wat een toppers!
Ik wens iedereen een fijn Paasweekend en tot dinsdag 6 april!
2.7 Groep 8A
De afgelopen weken zijn wij veel aan het oefenen voor de eindmusical.
We hebben een app waarop we de rollen kunnen bekijken, liedjes kunnen oefenen en
om de scripts door te lezen. De rollen hebben we nog niet gemaakt maar we hopen zo
snel mogelijk audities te kunnen doen.
We hebben de afgelopen drie weken les gekregen van Meester Pytrik. Hij heeft ons de
basis geleerd van de gitaar. Zoals wat akkoorden zijn.
Geschreven door Isa en Reno uit groep 8A.
2.8 Groep 8B
Deze week zijn we gestart met de rolverdeling van de musical. Voor een paar rollen
worden er audities gedaan. Deze zullen volgende week plaats vinden...spannend!

Woensdag 7 april krijgen we voorlichting van bureau Halt. Alle kinderen zijn ook
inmiddels ingeschreven op hun nieuwe school. Juf Mylène is deze week voor het laatst,
we wensen haar veel succes op haar nieuwe school!
Na de gitaarlessen gaan we ons nu verheugen op de creatieve lessen van Juf Lobke.
3. Overig nieuws
3.1 MR
De afgelopen vergadering hebben we kennisgemaakt met Mirelle
Vermeulen. We hebben er vertrouwen in dat zij met het team het
schooljaar goed zal vervolgen. We hebben in de vergadering diverse
(standaard) onderwerpen besproken, waaronder de visie, het
vakantierooster 2021-2022, de tussentijdse schoolopvang en de Corona maatregelen.
Daarnaast zijn wij als MR de afgelopen periode nauw betrokken geweest bij de
invulling van de directeur vacature, zowel tijdelijk als structureel.
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.tovercirkel@sopoh.nl
Uiteraard zijn wij ook op het schoolplein aanspreekbaar.
3.2 TSO
Na de Paasdagen zullen de overblijfouders weer op ons schoolplein te vinden zijn. Zij
zullen mondkapjes dragen en alleen op het schoolplein staan. Tijdens het buitenspelen
is er altijd een leerkracht op het plein aanwezig om de overblijfouders te
ondersteunen.
Lieve overblijfouders, fijn dat jullie weer terug zijn!
Mocht uw kind geen gebruik maken van de overblijf, wilt u dit dan voor 10uur via de
app wijzigen. Doet u dit niet voor 10uur, dan wordt het overblijfmoment in rekening
gebracht. Alvast bedankt!
4.

Hiep hoera voor:
April
1 Evy (groep 8b)

4 Luana (groep 3)
5 Stan (groep 7)
9 Hawa (groep 1-2a)
9 Kai (groep 7)
11 Dean (groep 4)
13 Mylano (groep 1-2b)
13 Chayen (groep 5)
14 Yoni (groep 1-2b)
14 Mila (groep 1-2a)
16 Emma (groep 4)
18 Eva (groep 3)
19 Lyam (groep 1-2a)
19 Amy (groep 7)
19 Jay (groep 6)
20 Naomi (groep 1-2a)

Van harte gefeliciteerd! We wensen jullie een hele fijne dag

