Mededelingenblad voor ouder(s) / verzorger(s)

Eerste Toverbrief schooljaar 2020 – 2021 augustus
Belangrijke data:
1
Maandag 17 augustus 8:30 - weer naar school
2
Volgende Toverbrief 11 september
3
Woensdag 23 september – studiedag – alle leerlingen vrij
1. De directie
1.1 Schooljaar 2020-2021
Om te beginnen.....Welkom terug allemaal maandag! We hopen dat jullie een fijne en
ontspannen vakantie hebben gehad. En dat jullie en jullie kinderen gezond de zomer
zijn doorgekomen. Het nieuwe schooljaar start volgende week. In de deze nieuwsbrief
een aantal belangrijke zaken.
We heten juf Nicolette, juf Kim, juf Martine en meester Joost
welkom op De Tovercirkel. We wensen hen heel veel succes en
plezier op De Tovercirkel.
Vanaf deze week werk ik op de Tovercirkel als interimdirecteur.
Mijn naam is Fieke van Olden en werk al heel wat jaren in het
onderwijs. Vanaf 1978. Ik ben eerst jaren leerkracht geweest, daarna locatie directeur
en nu interimmer. Binnen Sopoh heb ik ook op een aantal andere scholen gewerkt. Ik
zal in principe op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig zijn, maar als de situatie
dit vraagt ben ik flexibel. Ik woon in de Meern bij Utrecht. U kunt mij bereiken op
dedirectie@de-tovercirkel.nl Als u vragen heeft laat het gerust weten.
In een korte tijd wil ik de school en de ouders snel leren kennen om z.s.m. verder te
werken aan een school met kwaliteit.
Volgende week gaat de jaarkalender mee. Sommige activiteiten zullen nog steeds
helaas niet doorgaan of anders georganiseerd worden i.v.m. Covid 19. Onderaan
nogmaals het vakantierooster.
Met vriendelijke groet,
Fieke van Olden
Directeur a.i. De Tovercirkel

Covid 19
In de vakantie is er vanuit de
overheid een nieuw protocol
gekomen voor het primair
onderwijs. Heel veel veranderingen
zijn er niet.

•
•
•
•

We blijven met volwassenen 1,5 meter afstand houden,
We ventileren zoveel mogelijk, Sopoh onderzoekt met gemeente ventilatie van
alle scholen. De school heeft geen recirculatiesysteem!
We blijven goed onze handen wassen en alle hygiënemaatregelen toepassen.
Ouders mogen kinderen niet in de klas brengen.

Voor kleuters die voor het eerst op school komen wordt de eerste dag een
uitzondering gemaakt. In afstemming met de leerkracht wordt een tijd afgesproken
waarop kind en ouder de eerste dag komen. Deze ouder had afstand tot de andere
kleuters en de leerkracht.
Wat is er wel anders?
• We gebruiken bij het halen en brengen de volgende ingangen:
Groep 7, 8a en b komen binnen via de zijingang
De overige groepen komen via het schoolplein
• We verwachten de kinderen om 8:20 uur op het plein. Om 8:25 uur gaan zij met
de leerkracht naar binnen, zodat de lessen om 8:30 kunnen starten. Er zal tot
8:30 nog iemand van het team buiten zijn. Dit is gewijzigd omdat de kinderen
anders te lang op het plein op elkaar wachten.
• Kinderen uit verschillende groepen mogen weer gemengd worden. Handig voor
de pauzes. Leerkrachten lopen nog tijdelijk pleinwacht.
• Oudergesprekken mogen weer op school plaats vinden als er geen klachten zijn.
De school zal triage toe passen,
• Dit geldt ook voor de aanwezigheid van invallers, stagiaires en andere externe
professionals.
• We zullen bij de ingang van de school met een triageformulier gaan werken.
Wie op school komt vult naam, telefoonnummer en tijdstip in. En geeft aan
geen klachten te hebben. Het formulier komt ook op onze website te staan.
• Binnen en buiten gymonderwijs is weer toegestaan
Thuisblijfregels leerlingen
• Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/verzorger
opgehaald.

•
•
•

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals genoemd in
paragraaf 3, gaat de leerling naar huis, dit geldt niet voor leerlingen uit groep 1
en 2 met neusverkoudheid zonder koorts.
Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan worden eventuele
broers/zussen hierover geïnformeerd en gaan ook naar huis. De leerling gaat
dan ook niet naar de BSO.
Leerlingen met klachten komen niet naar school

Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen
thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij
na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over
thuisblijven: lci. rivm.nl/leefregels.
Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/ of
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer
naar school en de opvang.
Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve
uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14
dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven. Zie voor meer informatie:
lci. rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.
Thuisblijfregels personeel
Wanneer een personeelslid positief getest is op corona, moet hij/ zij ten minste 7
dagen thuisblijven en uitzieken. Het personeelslid mag pas weer naar school als hij/zij
na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor informatie: lci.rivm.nl/
leefregels
Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts boven 38°C en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid ook thuis.
Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het personeelslid
weer naar school.
Wanneer een leerkracht in quarantaine moet gaan, gaat de klas over op
thuisonderwijs, tenzij de leerkracht ziek is en dit niet kan verzorgen. Als school
proberen we een invalleraar te regelen maar wanneer dit niet lukt, blijven de kinderen
thuis of gaan ze naar huis. U wordt via Parnassysmail of Parro op de hoogte gebracht.
We doen allemaal ons best om zo verantwoord en veilig mogelijk het onderwijs vorm
te geven. We hopen op uw medewerking.
Gymnastiek
Juf Suzanne gaat de groepen 3 t/m 8 gym geven. De lessen vinden plaats op dinsdag en
donderdag. Groep 8A start beide direct bij de gymzaal.
Het nieuwe rooster ziet er als volgt uit:
Dinsdag en donderdag:

08:30 - 09:10 groep 8A. starten direct bij gymzaal
09:10 - 09:50 groep 8B
09:50 - 10:30 groep 7
10:30 - 11:15 groep 5
11:15 - 12:00 groep 6
vanuit gymzaal naar huis
- pauze
13:15 - 14:00 groep 3
starten bij gymzaal
14:00 - 14:45 groep 4
Kleutergym wordt gegeven door juf Carla/ juf Maud

!!!!!Oproep Pleinwacht!!!!!
We zijn weer op zoek naar ouders die de overblijf willen verzorgen. U ontvangt hier een
vrijwilligers vergoeding voor. Voor een of meerdere dagen in de week. Deed u dit al en wilt u
door of wilt u hiermee starten, dan bent u van harte welkom.
Nu doen de leerkrachten dit, maar dit is vanuit nood. Overblijfouders mogen weer op school.
Graag contact opnemen met Fieke van Olden, telefonisch of per mail dedirectie@detovercirkel.nl
4.

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

Jarigen
16
16
17

Kayleigh Bakker (2012)
Liza van der Biezen (2013)
Chris Reijmers (2010)

Groep 5
Groep 4
Groep 7

22
22
23
24
28
29
31
2
2
3
3
8
8
12
18
19

Nick van Elburg (2010)
Sjahid Srifi-Kallali (2008)
Lise Leijen (2009)
Ece Sonmez (2014)
Caithlynn van Saase (2013)
Rayan Masfour (2009)
Lara Begovic (2010)
Lyshana Pommerel (2009)
Semmy Srifi-Kallali (2012)
Dean Steen (2010)
Javey Tukker (2013)
Brendan van der Linde (2012)
Ilias Tesudale (2015)
Thirza Swart (2010)
Yasin Andalib (2011)
Haider Al - Hasnawi (2015)

Groep 6
Groep 8B
Groep 8A
Groep 3
Groep 4
Groep 8A
Groep 7
Groep 8B
Groep 4
Groep 7
Groep 4
Groep 4
Groep 1/2 A
Groep 7
Groep 6
Groep 1/2 B

Vakantierooster schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie

10 oktober 2020
19 december 2020
20 februari 2021

18 oktober 2020
3 januari 2021
28 februari 2021

Goede vrijdag + Pasen

2 april 2021

5 april 2021

Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

24 april 2021
13 mei 2021
23 mei 2021
10 juli 2021

9 mei 2021

Woensdag 19 augustus

SOPOH Webinar

Do 17 december 2020
Vr 18 december 2020

Voorbereiding kerstdiner
Dag na kerstdiner

Vr 1 december 2020
26, 28, 29, 30 april 2021
Vrijdag 14 mei
Do 8 juli 2021
Vr 9 juli 2021

Middag voor kerst vrij
Verlengde meivakantie
Brugdag na
Hemelvaartsdag
Eerder vrij voor zomer
Opruimdag team

Vr 9 juli 2021
Wo 23 september 2020
Do 10 december 2020
Vr 19 februari 2021
Di 22 juni 2021

Eerder vrij voor zomer
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag

24 mei 2021
22 augustus 2021
15:00 – 16:00 (geen
impact op lessen)
Groep 1 t/m 8
12.00u vrij
Groep 1-2 vrij
Groep 3 t/m 8
Om 12.00 u vrij
Alle groepen vrij
Alle groepen vrij
Groep 8 vrij
Groep 1 t/m 4 + 8 vrij
Groep 5 t/m 7om
12:00 vrij
Alle groepen vrij
Alle groepen vrij
Alle groepen vrij
Alle groepen vrij

