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1.
1.1

Ma 10-5: Praktisch verkeersexamen groep 7 en 8
Wo 12, 19 en 26-5: Workshop dans groep 8a en 8b
Do 13-5: Hemelvaartsdag= alle leerlingen vrij
Vr 14-5: Alle leerlingen vrij
Do 20-5 en 27-5: Workshop dans groep 1-2a, 1-2b, 3 en
4
Vr 21-5 en 28-5: Workshop dans groep 5, 6 en 7
Ma 24-5: Tweede Pinksterdag= alle leerlingen vrij
Vr 28-5: Toverbrief 10 uit (staat anders in de jaarkalender)

De directie
Beste ouders, verzorgers,
De meivakantie staat voor de deur en we gaan allemaal genieten van twee weken vrij. Het
belooft best aardig weer te worden.
Wij zijn blij dat wij de afgelopen weken de kinderen weer les hebben kunnen geven op school.
In deze weken zijn er helaas wel twee klassen een aantal dagen thuis geweest i.v.m.
quarantaine door corona.
We merken aan de klassen dat de Forming-Storming-Norming en Performing fases die
normaliter in de eerste weken van het schooljaar zijn, in deze weken weer terug waren. De
kinderen moesten weer wennen aan de klas; de leerkracht live zien; de tafeltjes en stoeltjes
enz. Bij de ene klas wat meer dan de andere klas. Gelukkig gaat dat inmiddels weer beter. Na
de meivakantie gaan het nog negen mooie schoolweken worden
Wij wensen u een fijne meivakantie en zien de kinderen graag weer op 10 mei.

1.2

Te laat komen
Wij merken dat er weer veel kinderen na de bel binnenkomen. De deur gaat om 8.15 uur open
en de bel gaat om 8.29 uur. Om 8.30 uur starten de lessen. Het is heel vervelend dat er dan
steeds kinderen binnendruppelen en de dagopening missen.
Wilt u er voor zorgen dat uw kind(eren) na de vakantie weer voor de bel in de klas aanwezig
is/zijn. Kinderen die te laat op school zijn worden genoteerd in Parnassys. Gebeurt dit te vaak
dan volgt er een gesprek met leerkracht en of directie.

1.3

Toevoeging vakantieplanning schooljaar 2021-2022

In de vorige Toverbrief heeft u de vakantieplanning en de planning van de studiedagen kunnen
lezen.
Daar komt één dag bij.
Vrijdag 17 december zijn de kleuters vrij. Groep 3 en 4 zijn om 12.00 uur uit en de groepen 5
t/m 8 hebben een continurooster en zijn om 14.00 uur uit.
1.4

Klusouders gezocht
In juni / juli zijn wij op zoek naar ouders die ons kunnen helpen met klussen. Wij denken
aan een Stucadoor / schilder / timmerman enz. Misschien kunt u ons helpen. Stuurt u dan een
mail naar Mirelle.vermeulen@sopoh.nl
Alvast bedankt!

2.
2.1

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2a en groep 1-2b
De afgelopen periode stond in het teken van lente/ Pasen. Met Mollie de
Mol hebben we de klankgroepen geoefend. Hoeveel groepjes hoor je in
het woord stof-zui-ger? Met Hennie de hen hebben we geoefend met
splitsen en gekeken naar eerlijk en oneerlijk verdelen.
De afgelopen week was echt heel leuk. Elke dag deden wij koningsdag
activiteiten. We hebben het liedje van Kinderen voor Kinderen heel vaak
geoefend en in de klassen hangen prachtige kronen, oranje blazers en
slingers. Voordat we naar buiten gaan, dobbelen we eerst met een
dobbelsteen en dan weten we hoe we naar buiten moeten lopen
(hinkelen, zwaaien, klappen etc.).
Na de meivakantie starten we met het thema dieren. We
zullen met Arie weer veel letters oefenen, met Mien de
meetmuis gaan we wegen en met Fred kijken we naar
verschillende houdingen en proberen we die na te doen. We
hebben er nu al zin in….maar eerst ontzettend genieten van
de vakantie!
O ja, nog een speciaal berichtje voor alle moeders. We kunnen er niet te veel over zeggen,
maar zondag 9 mei hebben de kinderen iets leuks voor jullie! 😉

2.2

Groep 3
We hebben het thema verkeer afgesloten met een fietsencheck. We kunnen in de vakantie
allemaal veilig het fietspad op! Dit thema hebben we geleerd dat er een heleboel tekens in het
verkeer zijn: gebodsborden, verbodsborden, tekens op de weg en stoplichten. We weten nu
ook hoe je veilig kan fietsen in het verkeer en hoe je veilig kan oversteken.
We hebben de afgelopen weken o.a. woorden leren lezen met be-, ge-, en ver- voor een
woordje, woorden met -aai,-ooi,-oei en woorden met drie medeklinkers achter elkaar zoals
markt en strik.

In het zon boekje hebben we o.a. woorden leren lezen met th- zoals thee, wr- zoals wrak en
woorden met -etje aan het eind van het woord zoals bloemetje.
Na de meivakantie sluiten we kern 9 af. Willen jullie in de vakantie blijven lezen zodat we dit
soort woorden ook na de vakantie nog vlot kunnen lezen? De leesbladen staan op Parro.
Geniet allemaal van de vakantie! En mama’s…veel plezier met de verrassing 😉
Juf Gea en juf Isabel
2.3

Groep 4
We hebben de afgelopen week weer hard gewerkt! Tevens hebben we maandag de opening
van de Koningsspelen gehad. De klas ziet er prachtig uit, zie de foto’s op Parro. De spellen van
de poster zijn ook super leuk 😊
Rekenen:
We leren nu de tafels van 2, 5 en 10 uit ons hoofd. Omdat we ook de andere keersommen
moeten kunnen uitrekenen, leren we verschillende strategieën. 1x meer, 1x minder, de helft.
We oefenen de keersommen in de klas in onze rekenhoek en op de computer op
tafeldiploma.nl
Taal:
We zijn de afgelopen weken bezig geweest met de thema woorden van thema 7. Er liggen in de
taalhoek ook allemaal spellen om deze woorden goed te kunnen onthouden. Ook zijn we bezig
met het vinden van voorzetsels, bijvoeglijknaamwoorden en werkwoorden in een zin. Het
niveau is al hoog, maar de kinderen doen het super goed!
Spelling:
We zijn bezig met een hele lastige spellingregel. Hoe schrijf je woorden met een lange klank op
het einde van de klankgroep. Woorden als ja-ger, la-ger, dro-men, ja, ga, pa etc. Na de vakantie
leren we ook om woorden als bakker, wakker te schrijven.
We wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie. En moeders…….de kinderen hebben een
leuke verrassing voor jullie zondag 9 mei 😊
Juf Tanja en juf Christel

2.4

Groep 5

De afgelopen weken hebben we weer hard gewerkt en mooie lente knutsels gemaakt. De
kinderen hebben tulpenvelden gemaakt met crêpepapier en hierbij hebben we geleerd om het
als perspectief tekening te maken waarbij alles in de diepte naar één punt
toegaat. Ook hebben we weer eens een vouwwerkje gedaan, dit was voor
de meeste kinderen al erg lang geleden.
Rekenen
Met rekenen, taal en spelling zijn we weer flink opgeschoten. Zo kunnen
we met rekenen nu grote sommen uitrekenen door de getallen te splitsen,
maar ook (grote) deelsommen uitrekenen met de tafels en de “kleine
som”. Zoals: 420:6 = → 42:6= 7 → 420:6= 70.
Taal
Met taal hebben we nu voor het eerst werkwoordvormen geleerd in de tegenwoordige tijd, de
ik-vorm, de hij-vorm en de wij-vorm. Ook hebben we geleerd dat hier regels bij horen.
Spelling
Met spelling hebben we heel veel herhaald. Elke dag een dictee over de geleerde categorieën
en vaak ook nog eens een extra uitleg of voorbeeld hierover. Na de meivakantie gaan we
starten met het laatste thema!
Een hele fijne vakantie!
2.5

Groep 6
En toen stond de meivakantie alweer voor de deur. Wat gaat de tijd toch snel.
De schooldagen vliegen voorbij.
Rekenen
Met rekenen zijn we bezig geweest met het rekenen met een kalender. Op welke manieren kan
ik bijvoorbeeld vrijdag 23 april 2021 (vrijdag 23-04-2021) opschrijven, maar ook welke dag is
het over 3 weken? Ook is het vermenigvuldigen weer aanbod gekomen. Dit keer ging het over
het kolomsgewijs vermenigvuldigen. Keersommen boven elkaar zetten en deze dan uitrekenen
(253 x 5). Eerst de eenheden met elkaar vermenigvuldigen (5 x 3=15), daarna de eenheid met
de tientallen (5 x 50=250) en als laatste de eenheid met de honderdtallen (5 x 200=1000). De
laatste stap is alles bij elkaar optellen en dan heb je je antwoord (1265).
Taal
Bij taal leerden de kinderen hoe ze het werkwoord in de verleden tijd schrijven. Wat gebeurt er
als de stam van het werkwoord al op een t of d eindigt? Krijgt deze dan een dubbele t of d in de
verleden tijd? Het is nog wel lastig, maar we blijven dit met elkaar oefenen.

Moestuin
Drie weken geleden zijn de kinderen gestart met de schooltuinen. Wat
vinden de kinderen dit leuk om te doen.
Zo hebben ze al bloemen, bietjes en spitskool geplant.
Maar ook hoort het bijhouden van de tuin erbij, zoals: schoffelen en
water geven.
Creatief
Daarnaast zijn ook twee creatieve lessen van juf Lobke
geweest. De kinderen moesten voor deze lessen een sok
meenemen. De kinderen waren wel erg benieuwd wat ze nou
gingen maken. De voorpret was al leuk. De kinderen hebben
een karakter gegeven aan hun sokken. Zo kwamen er poezen,
muizen, monsters en andere karakters voorbij. Het
eindresultaat was top. Ook waren de kinderen zelf trots op hun
eindresultaat.
Wij wensen jullie een fijne vakantie!
Groetjes,
Juf Kim en juf Nicolette
2.6

Groep 7
Beste allemaal,
Wij hebben veel gedaan dit schooljaar. Rekenen, Taal en spelling was wel leuk. Ook al vonden
wij Taal niet leuk, we gingen er toch blij mee weg. Wij hebben leuke knutsel werkjes gemaakt
met Juf Lobke, maar ook zelf leuke gemaakt, dat moeten we nog afmaken. Wij hadden
gitaarles van Pytrick met de helft van de klas (we hadden het even gesplitst).
Het theorie examen van verkeer heeft iedereen gehaald en ik hoop dat ook iedereen in de
route fietsen slaagt. Met Blits liepen een beetje achter door andere dingen. Natuur, wereld en
tijdzaken ging wel goed. Er waren een paar toetsjes maar die lukten wel. Wereldzaken hoeven
we trouwens nog maar 1 les.
Er is stagiaire, Juf Aileen. Zij heeft leuke lessen gegeven, dus dat was wel leuk. Verder waren er
af en toe wel wat zieken. We gingen in Coronatijd wel wat vaak in Lock down.
Christopher.

2.7

Groep 8A
Beste allemaal,
We hebben heel hard gewerkt aan de IEP-toets afgelopen dinsdag en woensdag. Het is
fantastisch gedaan en iedereen heeft erg zijn best gedaan. Iedereen had van de juf een flesje
water op zijn tafel gekregen met een motiverende tekst erop.
Na de zomervakantie gaan we weer het fietsexamen doen dus zorgen we ervoor dat we alles
aan onze fiets goed hebben nagekeken en we wensen jullie allemaal veel succes!

We hebben 3x gitaarles gekregen van meester Pytrick. Iedereen deed goed mee en we hebben
veel geleerd. We hebben van de week ook een leuke hout
crea gedaan met juf Lobke. We hebben heel hard daaraan
gewerkt ze zijn echt mooi gedaan het was soms wel
vermoeiend door het zagen maar het was toch gelukt.
Alle kinderen zijn heel blij dat ze zijn aangenomen naar
hun eerste of tweede keus.
We hebben allemaal leuke cadeau's gegeven aan juf
Daphne en ze was er heel blij mee.
We werken in een 4/5 mei boekje en hebben een heel mooi verhaal gehoord van Amneh over
de oorlog in Syrië en ze had wat geld mee van haar land van herkomst. Ook meester Joost uit
groep 5 heeft spullen uit de Tweede Wereldoorlog van zijn opa/oma aan ons laten zien in de
klas. We werken nu in een boekje dat heet Op naar het VO. De kinderen beginnen alvast te
leren over de dingen die ze gaan leren in de brugklas. Het eerste wat we deden uit het boekje
was Italiaans, ze vonden het erg moeilijk om worden uit te spreken maar het was toch gelukt.
Medtina en Jessica.
2.8

Groep 8B
Wij hebben de laatste tijd ( twee dagen ) de Iep gedaan, tijdens de IEP kregen we op de eerste
dag water flesjes. We mochten ook kauwgom meenemen. De IEP vonden de meeste kinderen
makkelijker dan de CITO. Na de eerste dag IEP deden we eerst nog een spelletje en daarna
Geschiedenis en daar na gingen we nog naar gym. Op de tweede dag van de IEP hebben
we normaal gewerkt en de IEP natuurlijk gedaan. Na de IEP deden we de polonaise en kregen
we nog een ijsje van de moeder van Sven. Na
de IEP toen het klaar was werkte we gewoon
weer.
Verder hebben we de afgelopen weken de
afleveringen van '13 in de oorlog' bekeken en
het denkboek van en 5 mei gemaakt.
Nu is het bijna de Mei vakantie, daarna gaan
we ons richten op de musical! En daar
hebben we super zin in!
Fijne vakantie! Ook namens onze juffen!
Ghazal en Lyshana

3.
3.1

Overig nieuws
MR
De MR is te bereiken via mail: mr.tovercirkel@sopoh.nl
Uiteraard zijn wij ook op het schoolplein aanspreekbaar.

3.2

Bso Toverzand

Beste ouders van basisschool de Tovercirkel,
Bso Toverzand is gevestigd achter de Tovercirkel. Ben je opzoek naar een leuke bso op
loopafstand van school met veel speelplezier, activiteiten en een pedagogisch sterk team
dan maken we graag een afspraak voor een rondleiding!
Wij hebben begrepen dat bso het Bijtje (in de Tovercirkel) vlak voor de zomervakantie stopt.
Ben je opzoek naar een andere bso, mail ons dan even voor een rondleiding. Wij willen de
kinderen van ons scholeneiland graag voorrang geven dus dan kunnen we alvast een plekje
voor jullie reserveren.
Wie weet tot snel!
Met vriendelijke groet,
Jacqueline van Roosmalen
Locatiemanager bso Toverzand, Zandbos 46 A
E jacqueline.van.roosmalen@smallsteps.nl
M +31 (0)6- 46 37 20 59

Smallsteps en Partou kinderopvang gaan in 2021 stap voor stap samen verder als één nieuwe
organisatie: Partou.

3.3

Speel mee in het Groenendaalse Bos bij Scouting WABO Heemstede
Vanuit hun clubhuis gaan de meiden van Scouting WABO elke zaterdag op pad het
Groenendaalse Bos in. Zij doen daar met leeftijdsgenoten allemaal leuke outdoor activiteiten.
Door alle beperkende maatregelen van het moment in combinatie met het thuisonderwijs zijn
veel kinderen weinig buiten te vinden, en we weten allemaal dat buiten spelen gezond is.
Scoutingactiviteiten zijn veel buiten in de natuur en het draait bij ons om sport, spel en veel
gezelligheid met elkaar. Scouting WABO Heemstede is een meisjesvereniging en biedt leuke en
spannende activiteiten waarmee meiden worden uitgedaagd om zich persoonlijk te
ontwikkelen.
Open dagen
Wil jij je ook laten uitdagen en leuke dingen doen? Kom gratis kijken! Op zaterdag 10 april, 8
mei en 12 juni zijn er speciale open dagen en kun je mee doen. Belangstellende meiden vanaf
6,5 jaar zijn welkom van 10:30 tot 12:30 uur. Ben je al ouder? Kom dan kijken bij de scouts
(10-14 jaar) van 10:00 tot 12:30 of sluit aan bij de sherpa’s (14-18 jaar) wisselend op

zaterdagmiddag of vrijdagavond. Kom een kwartiertje eerder voor extra informatie. Scouting
WABO bereik je via het bruggetje bij de Ritzema Boskade in Heemstede. Kijk voor de meest
recente informatie op: www.facebook.com/ScoutingWABO of neem contact op via
info@waboscouting.nl.
4.

Hiep hoera voor:
April
24 Jasmijn (groep 4)
25 Ilinca (groep 5)
28 Lyam (groep 5)
29 Lisanne (groep 1/2A)
Mei
7 Isolde (groep 8B)
9 Medtina (groep 8A)
10 Sil (groep 5)
10 Dirk (groep 5)
11 Michael (groep 7)
16 Amneh (groep 8A)
16 Lynn (groep 1/2A)
18 Damian (groep 8B)
21 Dominique (groep 5)
23 Daniel (groep 1-2A)
27 Jerzy (groep 5)
Van harte gefeliciteerd! We wensen jullie een hele fijne dag!

