Mededelingenblad voor ouder(s) / verzorger(s)

Nummer 10

Algemeen

1.
1.1

28-05-2021
Belangrijke data:
1
Wo 2-6 t/m Vr 4-6 3 dagen van 8!
2
Do 3-6: Workshop dans groep 1-2, 3 en 4
3
Vr 4-6: Workshop dans groep 5, 6 en 7
4
Ma 7-6: Start Cito periode groep 3 t/m 7
5
Wo 16-6: Studiedag = alle leerlingen vrij
6
Vr 18-6: Toverbrief 11 uit

De directie
Wat hebben we vandaag al kunnen genieten van deze droge en al zonnige dag. De
vooruitzichten zijn ook heel goed en wij als team worden daar blij van.
Komende dinsdag gaat de nieuwe directeur starten op de Tovercirkel. Mariska Koelewijn en ik
zullen de maand juni samen de directie zijn van de Tovercirkel. 30 juni is mijn laatste werkdag
en neemt Mariska het stokje volledig over.
De Corona is een lastige tijd voor iedereen. Voor u als ouders is het een stuk lastiger om alles
omtrent uw kind en het onderwijs voor uw kind goed te monitoren. Zeker omdat de afspraken
nog zijn dat ouders niet de school in mogen. Weet dat u met vragen altijd terecht kunt bij de
leerkracht, intern begeleider of bij Mariska en mij. Gaat er iets niet naar wens, laat het ons
weten. Natuurlijk is het ook leuk om te horen wanneer het goed verloopt.
Komende week staat in het teken van groep 8. Helaas gaat ook dit jaar het kamp niet door. Op
2-3-4 juni zijn er leuke activiteiten gepland voor de beide groepen 8 om van het afscheid van
de Tovercirkel toch een fantastisch spektakel te maken.
U heeft in het nieuws vast gehoord dat het onderwijs ruim 8 miljard euro krijgt om de
achterstanden die opgelopen zijn tijdens de Corona weg te werken. Met het team zijn wij alles
aan het analyseren en maken wij hiervoor een uitgebreid plan. De MR zal hierin ook betrokken
worden.
De laatste zes weken van dit schooljaar breken aan. We gaan nog veel leren met elkaar en
zorgen voor plezier en een goede afsluiting van dit schooljaar.

1.2

Aanmelden broertjes/ zusjes herhaling
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 veel 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.
2.1

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2a en groep 1-2b
Binnen het thema dieren zijn wij met allemaal verschillende
activiteiten bezig met verschillende doelen. Voor taal leren wij verbaal
een opdracht te geven aan een ander en opdrachten uit te voeren.
Voor rekenen leren wij bouwen met behulp van een opdrachtkaart en
leren wij oppervlakte en omtrek kennen en begrijpen.
Ook hebben wij vorige week een leuke workshop dans gehad van juf Fleur. Zij
heeft ons geleerd over onze zintuigen. We hebben op het plein rechte en
ronde bewegingen gedanst.
Wat waren de kinderen enthousiast! Wij verheugden ons op deze week dat juf
Fleur nog eens zou komen, maar helaas regende het. Gelukkig komt ze nu een
andere keer. Wij hebben er nu al zin in!

2.2

Groep 3
Thema
We werken over het thema ‘Groeien en bloeien’. We proberen de volgende vragen te
beantwoorden: Wat groeit er in een moestuin? Hoe ziet een plant/bloem er uit? Wat heeft een
plant/bloem nodig om te groeien? Door boeken te lezen, videofragmenten te bekijken en door
zelf te ontdekken, hebben we al een aantal antwoorden op de vragen gevonden!
Rekenen
We zijn begonnen met het laatste blok van rekenen. We zijn veel aan het oefenen met
‘verhaalsommen’. Verhaaltjes waar een som in verstopt zit. Hoe vind je de juiste som in het
verhaal en hoe los je dit vervolgens op? Best moeilijk, maar we worden er steeds een beetje
beter in!
Lezen
Tijdens de lessen van Veilig Leren Lezen oefenen we veel met begrijpend lezen en het lezen van
verhaaltjes. We oefenen ook met moeilijke woordtypen zoals woorden waarin de korte klank
lang wordt (kraken) en woorden met -eeuw, -ieuw en -uw.
We hebben een klein feestje gevierd in de klas, want……de baby is een jongen! Wat leven alle
kinderen, maar ook alle ouders mee, onwijs leuk. Nogmaals bedankt voor alle berichtjes en
cadeautjes!

2.3

Groep 4
Wij zijn druk bezig met de babbelbeurten. Er zijn al een aantal kinderen geweest, en ze doen
het echt heel goed. Knap hoor!
Rekenen:
We zijn bezig met de tafels automatiseren die en de nadruk ligt op 7x en 8x.
Oefent u thuis ook mee met uw kind?
Inmiddels zijn er al een paar kinderen die een tafeldiploma hebben gekregen.
Daarnaast gaan we leren hoe je maandkalender moet aflezen.

Taal:
We gaan verder leren hoe je een zin kunt maken met een lidwoord, zelfstandig naamwoord,
een werkwoord en een bijvoeglijk naamwoord.
Ook gaan we nog een keer opdrachten maken die over het alfabet gaan.
Spelling:
We gaan verder werken met woorden die een open klank hebben; ja-ger
We gaan verder werken met woorden die een gesloten klank hebben: bak-ker
Ook hebben we weer een nieuwe plek gekregen in de klas, voor de laatste keer.
2.4

Groep 5
Babbelbeurten:
We zijn begonnen met de babbelbeurten in groep 5 en de kinderen vinden het onwijs leuk! Ze
benaderen het al echt als een spreekbeurt en doen ook al een beetje onderzoek naar hun
onderwerp. Naast dat de kinderen al goed kunnen vertellen over hun onderwerp nemen ze ook
foto’s, filmpjes en spullen mee om te laten zien.

Buiten les:
Hoe onthoud je nou het best de themawoorden voor taal? Voor iedereen is dat natuurlijk
verschillend, maar een leuke manier van leren kan iedereen waarderen! We hebben van het
laatste thema al twee keer de themawoorden geoefend op het schoolplein. De woorden zijn
“verstopt” en de kinderen moeten ze vinden en opschrijven, hierbij is het natuurlijk ook
belangrijk dat ze de betekenis opschrijven. Ze vinden het zo leuk, dat zelfs een regenbuitje niet
uitmaakt!
Je moet creatief zijn met hoe je
de antwoorden op papier
krijgt!

2.5

Groep 6
Dansen:
Vorige week vrijdag hebben we voor het eerst dansles gehad van een vakleerkracht dans. We
hebben het gehad over het gebruiken van je zintuigen tijdens het dansen. Aan de hand van
voorbeeldkaarten hebben we bewegingen bedacht die we konden uitvoeren op de muziek.

Werkstuk:
De afgelopen periode is er druk gewerkt aan de werkstukken. De kinderen lieten elkaar met
trots hun werkstukken zien. Trots mogen ze zeker zijn, wat hebben we een creativiteit voorbij
zien komen!
Werkwoordspelling:
Het afgelopen blok hebben we voor het eerst werkwoordspelling gehad. We zijn begonnen met
werkwoorden te vervoegen in de tegenwoordige tijd. We kunnen werkwoorden waarbij een f
verandert in een v en werkwoorden waarbij een s veranderd in een z, nu op de juiste manier in
de ik-vorm, hij-vorm en wij-vorm schrijven.

2.6

Groep 7
Spreekbeurten
De spreekbeurten zijn bijna afgerond. De kinderen staan
enthousiast te vertellen over een onderwerp wat zij hebben
gekozen. Onwijs leuk om te zien dat kinderen helemaal
beginnen te stralen als zij over het onderwerp aan het
vertellen zijn. De presentaties die de kinderen maken zijn erg
mooi en uiteraard zijn de spreekbeurten erg leerzaam voor
iedereen!
De lessen
Met taal en spelling zijn wij inmiddels aangekomen bij het laatste thema. Hierbij leren de
kinderen alles over voornaamwoorden, zinsdelen, leenwoorden en de gebiedende wijs. Ook
met rekenen zijn wij druk bezig met procenten, breuken, kommagetallen en grafieken. Met
geschiedenis hebben we Karel de Grote besproken en het laatste stukje van de Europese
topografie is behandeld.
Even voorstellen
Vanaf deze week zit Denley bij ons in de klas. Hij is 11 jaar en houdt heel veel van basketbal.
Welkom Denley!

2.7

Groep 8a
Onze klas is begonnen aan de musical, iedereen heeft zijn eigen rol en tekst die ze uit hun
hoofd moeten leren. Ook hebben we de iep uitslagen te horen gekregen. En we hebben
gedanst met hoekige en ronde vormen. Ook gaan we de 3 avonden van 8 tegemoet met een
bonte avond en meer activiteiten voor de 2 groepen 8. En omdat we het druk hebben met de
musical zullen er geen leertoetsen meer voorkomen dit jaar. Hieronder zie je ook 2 foto´s van
de 3 avonden van 8.

2.8

Groep 8B
Deze week hebben we de IEP scores binnengekregen. De juffen zijn heel trots op ons! En wij zelf ook.
We hebben ook hard geoefend voor de musical. Volgende week hebben we de drie dagen van 8. In plaats
van dat we 3 dagen op kamp zouden gaan. We gaan op woensdag onder andere naar het
Haarlemmermeerse Bos, allerlei sportactiviteiten doen. Donderdag gaan we klimmen in Park 21. In de
middag hebben we een bootcamp les in de gymzaal: “Hoe overleef ik de brugklas?” In de avond is dan de
bonte avond en gaan we lasergamen in het donker! Vrijdag wordt ook een leuke dag. In de ochtend gaan
we namelijk met z`n allen ontbijten. En daarna gaan we naar Jeugdland, hutten bouwen. En we gaan ook
nog naar de Toolenburgse plas. We hebben er zin in!
Groetjes,
Lyshana en Maureen

3.
3.1

Overig nieuws
MR
De afgelopen vergadering hebben we gesproken de personeelsbezetting, over
de activiteiten in de laatste weken van het schooljaar en alvast
vooruitgekeken naar het volgend schooljaar. Uiteraard ook weer de Corona
maatregelen besproken met elkaar en de directie.

De MR is blij dat er een nieuwe directeur gevonden is, en dat zij al snel kan beginnen. We
vertrouwen erop dat er met deze directeur De Tovercirkel rust en stabiliteit komt in de leiding
van de school.
Voor de vrijgevallen plek in de oudergeleding in de MR heeft 1 ouder zich aangemeld. Dat
betekent dat er geen verkiezingen nodig zijn en de MR volgend jaar weer compleet is.
De MR is te bereiken via mail: mr.tovercirkel@sopoh.nl
3.2

GMR zoekt leden
Zoals u in Parro heeft kunnen lezen zoekt de gemeenschappelijke MR (GMR) van SOPOH
nieuwe leden. De GMR heeft advies en instemmingsrecht op veel bovenschoolse onderwerpen,
die ook effect hebben op de individuele scholen. Zoals bijvoorbeeld personeelsbeleid,
huisvesting en ICT. Zij hebben rechtstreeks contact met het College van Bestuur.
Kortom, een belangrijke en invloedrijke taak. Als MR vinden wij het belangrijk dat alle scholen
(groot en klein) vertegenwoordigd zijn, het zou mooi zijn als ook een ouder van De Tovercirkel
interesse heeft. Voor meer informatie, neem contact op met de directie.

4.

Hiep hoera voor:
Mei
28 Eli (groep 7)
31 Elize (groep 8B)
31 Tess (groep 5)
Juni
1 Lara (groep 1-2B)
2 Jasmijn (groep 5)
3 Sebastian (groep 1-2A)
5 Timo (groep 8A)
6 Ilana (groep 8A)
6 Mila (groep 7)
10 Iselynn (groep 6)
14 Demy (groep 1-2A)
15 Elise (groep 4)
Van harte gefeliciteerd! We wensen jullie een hele fijne dag!

5.

Welkom op school
Groep 1-2a: Nova en Mason
Groep 1-2b: Ruda
Groep 7: Denley
Fijn dat jullie op De Tovercirkel zijn, we wensen jullie een hele leerzame en gezellige schooltijd
toe!

