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De directie
Welkom in schooljaar 2021-2022
Beste ouders, verzorgers en leerlingen,
Welkom terug allemaal! Wij hopen dat jullie
een fijne en ontspannen vakantie hebben
gehad. En dat jullie allemaal gezond de zomer
zijn doorgekomen. Maandag 23 augustus
starten wij weer! Wij kijken allemaal uit naar
de eerste schooldag en zijn heel blij om straks
alle leerlingen weer te verwelkomen in onze
school. Aankomende maandag zullen alle leerkrachten buiten op het plein de
leerlingen ontvangen.
Verder vindt u in deze nieuwsbrief belangrijke informatie voor de start van het
schooljaar en brengen wij u op de hoogte van de maatregelen rondom corona en hoe
wij hier als school mee omgaan.
Wij wensen u en uw kinderen een fantastisch schooljaar toe!
Mede namens alle leerkrachten,
Mariska Koelewijn
Welkom
Zoals u in de laatste nieuwsbrief van vorig schooljaar heeft kunnen lezen, start meester
Pim dit schooljaar nieuw bij ons op school. Pim start in groep 3 samen met juf Isabel en
juf Valerie. Pim is werkzaam van maandag t/m woensdag.

Maatregelen rondom corona.
Helaas is corona nog steeds onder ons. Hierdoor hebben we nog met een aantal
beperkende maatregelen te maken. Hieronder vindt u de maatregelen die gelden voor
onze school. In de bijlage vindt u een brief van de GGD met daarin de nieuwe
maatregelen/adviezen voor de start van het nieuwe schooljaar.
De GGD heeft het landelijke advies gegeven voor kinderen om zich één keer te laten
testen in de 3 dagen voor zij weer naar school gaan.
Dit kan met een zelftest, maar van vrijdag 20 t/m zondag 22 augustus ook zonder
klachten en zonder afspraak op de XL teststraat van de GGD (bij P4, Loevesteinse
Randweg 110, Schiphol.)
Halen en brengen
De maatregelen rondom halen en brengen veranderen voorlopig nog niet. Net als voor
de zomervakantie vragen wij u om vanuit elk gezin maximaal door 1 ouder te laten
brengen en halen. U mag met uw kind(eren) meelopen tot aan het hek, uw kind(eren)
gaan daarna zelf de school binnen.
Ouders in de school
Gelukkig is het weer mogelijk om ouders, op afspraak, in de school te ontvangen.
Oudergesprekken kunnen hierdoor weer fysiek plaatsvinden.
Beleid leerlingen met corona gerelateerde klachten
In de bijlage vindt u de nieuwe beslisboom. Hierin staat aangegeven wanneer uw kind
niet naar school kan. Ook staat hierin omschreven wat te doen wanneer uw kind in
nauw contact is geweest met iemand met corona. Deze beslisboom is voor ons leidend
en wij zullen ook handelen naar het advies van de GGD. Mochten er corona
gerelateerde klachten bij uw kind op school ontstaan dan nemen wij daarover contact
met u op en kan het zo zijn dat u uw kind moet komen ophalen.
Informatie avond
De informatie avond staat altijd aan het begin van het schooljaar gepland. In de
jaarkalender hebben wij deze nog niet opgenomen. Gezien de huidige maatregelen is
het nog niet mogelijk om deze in zijn oude vorm door te laten gaan. Wel zoeken wij
naar een goed alternatief en vinden het belangrijk dat u betrokken bent en blijft met
de school. In de eerste weken van het nieuwe schooljaar zult u, net als vorig
schooljaar, regelmatig van de leerkracht(en) van uw kind(eren) via Parro foto’s en
filmpjes van de klas ontvangen. De eerste 3 weken ontvangt u dan ook op maandag en
donderdag een berichtje van de leerkracht van uw kind(eren). Ook ontvangt u in de
vierde week een informatie boekje over de groep. Ons streven is om u zo snel mogelijk
weer in de school te kunnen ontvangen, wanneer de maatregelen dit toelaten. Wij
houden u op de hoogte.

Schoolfotograaf
Vrijdag 3 september komt de schoolfotograaf. Aankomende week zult u in een aparte
mail hierover meer informatie ontvangen.
1.1

TSO
Op De Tovercirkel hebben wij de overblijf geregeld met
overblijfouders en leerkrachten. Uw kind(eren) kan/ kunnen
gebruik maken van onze overblijf door uw kind(eren) aan te
melden via Mijn TSO. De eerste keer dient u een account aan te
maken via een computer of laptop. www.mijntso.nl/tovercirkel
De koppelcode kunt via school opvragen.

1.2

Gymrooster
Kleuters

De gymnastiekdagen voor de groepen 1-2 zijn op dinsdag- en vrijdagochtend. De lessen
worden gegeven door juf Maud. De kleuters gymmen in ondergoed en op blote voeten.
Zorgt u op die dagen dat uw kind makkelijke kleding draagt?
Groep 3 t/m 8
De gymnastiekdagen voor de groepen 3 t/m 8 zijn op dinsdag en donderdag. De lessen
worden gegeven door juf Suzanne.
Gymrooster dinsdag/donderdag:
8:30-9:20 groep 5
9:20-10:10 groep 6
10:10-11:00 groep 7
11:00-11:50 groep 8
13:15-14:00 groep 3
14:00-14:45 groep 4
De leerlingen van groep 5, die om 08:30 uur starten met gym, mogen gelijk naar de
gymzaal komen. De leerlingen van groep 3, die thuis gaan lunchen, mogen vanaf 13:05
uur gelijk naar de gymzaal komen. De leerlingen die overblijven, worden om 13:05 uur
door juf Suzanne mee naar de gymzaal genomen.
Voor de groepen 3 t/m 8 willen wij u vragen om te controleren of de gymschoenen nog
passen.

1.3

ICT Parro en privacy voorkeuren
Parro app
Net zoals vorig jaar zullen wij dit jaar wederom gebruik gaan maken
van de handige Parro app.
Vanuit deze app zullen de leerkrachten u een kijkje in de klassen
geven. Zij kunnen informatie en mededelingen doorgeven en u
foto's sturen van de klas. Ook worden de oudergesprekken via de
Parro app ingepland . Het is dus noodzakelijk dat u de Parro app
even downloadt. U kunt dit doen in de diverse Stores. Het logo is die van de papegaai.
U zult dan een uitnodiging ontvangen op uw emailadres van de leerkracht of van Niels
Boersma, onze ICT Coördinator. Een vereiste is wel dat uw emailadres in Parnassys
staat. Dat is ons administratiesysteem. Is uw emailadres gewijzigd of heeft u vragen
over de Parro app? Stuurt u dan een mail naar niels.boersma@sopoh.nl . Eens per
week zal hij u vragen proberen te beantwoorden.
Indien u vorig schooljaar de app al gedownload heeft hoeft u dit niet meer te doen en
wordt u automatisch uitgenodigd door de nieuwe leerkracht van dit schooljaar.
Privacy voorkeuren
Via de Parro app kunt u uw privacy voorkeuren doorgeven. U kunt uw toestemming
wel/niet verlenen voor beeldmateriaal van uw kind voor bijvoorbeeld de website van
de school, sociale media en de Parro app zelf. Wij willen u vragen dit binnen 3 weken te
doen. Hoe gaat dit in zijn werk? In de app kiest u voor de 3 stippen. U komt dan bij de
instellingen. Hier kunt u eenvoudig uw keuze doorgeven. Geeft u dit niet door? Dan telt
het helaas als geen toestemming en dit zou wellicht zonde zijn. Heeft u meerdere
accounts voor Parro? Dan kunt u ook via de instellingen switchen tussen de diverse
accounts.
Ouderportaal
Het ouderportaal is bij de start van dit schooljaar gesloten zoals eerder
gecommuniceerd.
Digiborden en chromebooks
In de eerste weken van dit schooljaar zal de school worden verblijd met de komst van
vijf nieuwe touchscreen digiborden! Ze zullen sneller werken en een nog beter beeld
geven voor onze leraren en onze kinderen. Ook krijgen wij er nieuwe chromebooks bij
en een mooie kar om al deze chromebooks weer netjes in op te bergen.

1.3

10-uurtje
In elke klas wordt er rond 10 uur gegeten en gedronken. We willen u erop
wijzen dat wij alleen gezonde (groente/ fruit) 10-uurtjes eten. Wilt u dit ook
weer meegeven?
Koekjes en chocoladereepjes gaan weer mee terug naar huis.

1.4

Trakteren
Wanneer je jarig bent is het leuk om om te trakteren en in de klas vierden wij graag de
verjaardag van uw kind (eren).
Wij merken alleen dat de traktaties steeds groter worden. De afspraak bij ons op school is: je
deelt 1 ding uit en alle extra’s (cadeautjes, drinken etc.) worden teruggegeven.
Overleg van te voren met de leerkracht wanneer het uitkomt om te trakteren.

2.
2.1

Overig nieuws
Hiep hoera voor:
Augustus
22 Nick (groep 7)
24 Ece (groep 4)
27 Denley (groep 8)
28 Caithlynn (groep 5)
31 Lara (groep 8)
September
1 Elara (groep 1-2b)
2 Semmy (groep 5)
3 Elifsu (groep 8)
3 Dean (groep 8)
3 Javey (groep 5)
8 Brendan (groep 5)
8 Ilias (groep 1-2a)

Van harte gefeliciteerd! We wensen jullie een hele fijne dag!
2.2

Welkom op school
Groep 1-2 a: Evy, Alessio en Jake
Groep 1-2 b: Thomas, Jesper en Liam
Groep 6: Melissa en Kyan
Fijn dat jullie op De Tovercirkel zijn, we wensen jullie een hele leerzame en gezellige schooltijd
toe!

