Mededelingenblad voor ouder(s) / verzorger(s)

Toverbrief schooljaar 2020 – 2021 september
Belangrijke data:
1
Deze week startgesprekken
2
14 september – Groep 8 Bureau Halt les
3
14 en 21 september Workshop Media groepen 3-6
4
23 september studiedag team – kinderen vrij
5
28-9 start Kinderboekenweek
6
30-9 NME groep 1-2A (natuurproject)
7
9 oktober SCHOOLFOTOGRAAF
1. De directie
1.1 Schooljaar 2020-2021
Alweer de tweede Toverbrief van dit schooljaar. De basis in iedere groep staat er weer.
Soms met wat storing van afwezige kinderen en leerkrachten.
Wat dit jaar heel anders gaat is het contact met u als ouder. Voorheen nam u een kijkje
in de klas. Een praatje bij de deur etc. Graag willen we u toch zo veel mogelijk op de
hoogte houden. Wat doen we op school? Waar werken we aan en hoe gaat het met uw
kind? Deze en volgende week zijn de kennismakingsgesprekken. Binnenkort staat de
infoavond op het programma. U begrijpt dat deze niet zoals andere jaren plaats vindt.
De informatie gaat op papier mee per groep en we zijn aan het onderzoeken hoe we u
een kijkje in de klas kunnen geven op een digitale manier.
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2. Nieuws uit de groepen
Groep 1-2 A en 1-2B
Wij zijn de eerste weken met het thema zomer gestart. Er is gescheurd, geknipt,
geplakt en gestempeld met verf. We hebben geoefend om twee dezelfde
afbeeldingen/figuren te vinden. Wij moesten oefenen om heel precies te kijken, want
er zijn soms hele kleine verschillen.
Verder hebben wij het synchroon tellen geoefend. Dat is niet alleen de telrij
opnoemen, maar gelijktijdig voorwerpen aanwijzen.
Ook hebben wij geoefend een verhaal op logische volgorde te
leggen.
Best veel geleerd al hoor!
Volgende week starten wij het thema ridders en kastelen.

Groep 3
De eerste weken in groep 3 zijn een feit. De zenuwen van de eerste dag zijn verdwenen
en langzamerhand is iedereen gewend aan groep 3. Wat een enthousiaste kinderen en

wat wordt er al hard gewerkt! We hebben al 9 woorden en letters leren lezen en
schrijven en met rekenen zijn we begonnen met handig tellen, de getallenlijn t/m 20 en
het splitsen.
Deze weken leren we ook allemaal interessante dingen over
‘de bij’. Weet je wat een klompje te maken heeft met een bij?
Vraag maar aan de kinderen in groep 3, zij weten van alles
over de bij te vertellen!
Groep 4
De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er alweer op. En wat zijn de kinderen
van groep 4 goed gestart!
Inmiddels zijn de eerste toetsen vandaag afgenomen.
Bij taal hebben we geleerd wat een lidwoord en zelfstandig naamwoord is en het
alfabet kwam voorbij.
Bij rekenen maken we plus-en minsommen onder de tien (soms ook zo snel mogelijk)
en splitsen we. Ook hebben we geleerd wat een meter is en hebben we op de klok hele
en halve uren geoefend.
Voor schrijven leren we de hoofdletters.
Daarnaast is er gelukkig ook nog tijd om te knutselen, tekenen, computeren en werken
in de hoeken.
We gaan er een leuk jaar van maken!
Juf Christel en juf Tanja
Groep 5
De eerste weken in groep 5 zitten er op, en wat kunnen deze kinderen werken! De
eerste toetsen zijn gemaakt en dictees afgenomen. Ook hebben de kinderen al een
eerste (van 3) workshop mogen volgen. Ze hebben geoefend met het maken van een
stopmotion film, wat een creativiteit is hierbij vrijgekomen! In de volgende twee
workshops (maandag 14 en 21 september) gaan ze figuurtjes maken en een definitieve
film, deze krijgen de papa’s en mama’s uiteraard ook te zien.
De kinderen in groep 5 hebben ook nog eens extra geluk dat ze op twee dagen in de
week niet één, maar twee meesters hebben. Meester Kyo is stagiair onderwijsassistent
(tweede jaar) en komt het hele schooljaar bij ons in de klas op dinsdag en donderdag.
Na deze leuke start gaan we deze lijn natuurlijk doorzetten en er een onwijs leuk
schooljaar van maken.
Meester Joost
Groep 6

Het schooljaar is begonnen! De kinderen van groep 6 zijn meteen al hard aan de slag
gegaan. Zo zitten de eerste toetsen van rekenen, taal, spelling en geschiedenis er
alweer op. Met rekenen zijn we aan de slag gegaan met sommen tot de 1000. Bij taal
moesten we verschillende woordsoorten uit de zin kunnen halen en bij geschiedenis
hebben we geleerd over de Gouden Eeuw. Wat een boel informatie was dit al de
eerste weken! Ook zijn de kinderen gestart met een nieuw vak, namelijk topografie.
Toch wel even wennen om met een atlas aan de slag te gaan.
Naast de leervakken doen we ook leuke dingen. Zoals de workshoplessen van Pier K.
De kinderen leren om een stopmotion film te maken. De eerste les was afgelopen
maandag. Leuk om te zien hoe enthousiast ze zijn en wat een creativiteit er vrijkomt. Ik
ben erg benieuwd naar het eindresultaat.
We gaan er een leuk en gezellig jaar van maken met elkaar!
Juf Nicolette

Groep 7
Het jaar is begonnen en wat een start. De leerlingen zijn al hard
aan het werk met taal, spelling en rekenen. Ook zijn de eerste
toetsen (wereldzaken, taal en rekenen) al geweest.
Groep 7 is een jaar waarin wij veel doen. De lesstof wordt
moeilijker en meer en ook de weektaak is meer dan dat de
leerlingen vorig schooljaar hadden. Dit harde werk van de
kinderen gaat uiteindelijk zorgen dat de leerlingen aan het eind
van het schooljaar een voorlopig advies krijgen voor de
middelbare school.
Helaas wordt dit schooljaar (tot nu toe) ook gekenmerkt door het Coronavirus. Veel
kinderen die verkouden zijn en daarom niet mogen komen. Mocht uw kind langer dan
twee dagen ziek zijn, dan zorg ik voor een thuiswerkpakket. Hopelijk is het allemaal
snel achter de rug en kan iedereen weer gewoon naar school.
De aankomende tijd beginnen wij met nieuwe blokken van rekenen, taal en spelling.
Daarin zal nieuwe lesstof aangeboden worden. In de klas krijgen de kinderen ook in de
weektaak extra oefeningen voor deze nieuwe stof. Als blijkt dat een leerling iets erg
lastig vindt, dan wil het ook voorkomen dat ik een beroep doe op u om samen met uw
kind te oefenen.
Rest mij jullie een goed weekend te wensen en hopelijk blijft iedereen gezond!
Meester Michael
Groep 8A
Er wordt hard gewerkt in groep 8a.
We hebben al veel toetsen gehad en we genieten van dit schooljaar. We vinden het
superleuk dat we tosti’s gaan eten ;)

Hisja en Timo
We zijn nu vier weken op weg in groep 8 het eerste blok/thema zit er alweer op voor
de meeste vakken. We hebben oa. hard gewerkt aan korting berekenen met
procenten, kommagetallen, metriek stelsel, voltooid deelwoord, verleden tijd zwakke
werkwoorden, begrijpend lezen. We oefenen hard voor de toetsen en hebben na een
paar weken en de kindgesprekken fijne nieuwe groepjes gemaakt, waarin iedereen het
gezellig heeft en toch ook goed kan werken.
Met muziek gaan we volgende week verder met rappen en je eigen rap schrijven.
De week na de herfstvakantie zijn de voorlopig adviesgesprekken op school, waarbij de
kinderen uiteraard ook van harte welkom zijn. Eind oktober zijn er al open
dagen/avonden op sommige middelbare scholen. Begin 2021 hebben krijgen de
kinderen ook nog de gelegenheid om te kijken bij scholen. U kunt een overzicht vinden
op deze site:
https://www.devogids.nl/open-dagen-planner/
juf Daphne en juf Petra

Groep 8B
We zijn lekker op weg in groep 8! Deze week zijn de startgesprekken, waarin we onze
verwachtingen uitspreken. En alvast wat meer informatie kunnen geven over het
komende schooljaar. Het eerste blok van Taal, Spelling, Rekenen, Wereldzaken en
Natuurzaken zit er alweer op. Je hoort de hersens in onze klas kraken: Wanneer is het
een bepaling van tijd of wanneer is het een bepaling van plaats? Of: Hoe bereken ik de
inhoud van een aquarium en hoe zet ik dit om in liters? Wat is het getij? Hoe zit het ook
alweer met ‘t Kofschipx? Heb ik mijn huiswerk gemaakt en meegenomen? Zit m’n haar
nog wel netjes? Lag ik nog maar lekker in mijn bed...! Gelukkig went het allemaal snel
en zijn we met z’n allen lekker bezig in groep 8.
Op 14 september komt Bureau Halt bij ons en groep 8a in de klas en zij verzorgen een
workshop over 'jeugdcriminaliteit’. Altijd heel interessant! In de volgende Toverbrief
vertellen wij daar graag meer over.

‘t Bijtje

’t Bijtje
Zo langzaamaan wordt de groep van ’t Bijtje groter en dat is erg gezellig!
Vorige week kwam er iemand bij ons langs voor een introductie over buurtboswachter. Na wat
uitleg, gingen we aan de hand van een zoekkaart, in de buurt op zoek naar stoepplantjes. We
hadden al snel resultaat en konden met stoepkrijt de naam erbij schrijven. Ook gingen we op
zoek naar insecten die we goed konden bekijken in een potje met een loep.
We genieten nu nog volop van het mooie weer en spelen veel buiten, maar we gaan ook
alweer aan de herfst denken.
Binnenkort starten we met herfst knutselen en maken we het lokaal gezellig. Op naar de
herfstvakantie waarvoor we al druk bezig zijn om een leuk programma te maken.
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Nieuws van de MR

De MR is bezig met de afronding van vorig schooljaar, waaronder de financiële
verantwoording van de ouderbijdrage en terugblik van alles wat heeft gespeeld. We
nemen afscheid van 3 leden, en we verwelkomen ook 3 nieuwe leden, 2 ouders en 1
leerkracht. Heel fijn dat we weer een volle MR hebben.
Maandag 10 september is onze 1e vergadering van dit schooljaar. Deze zal vooral in
het teken staan van kennismaken met elkaar en met de interim directie. Verder
bespreken we de plannen voor komend schooljaar. En uiteraard is er aandacht voor de
Coronamaatregelen.
Zijn er onderwerpen waar u onze aandacht voor wilt, neem dan contact op via mr@detovercirkel.nl.
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Schoolfotograaf
Op 9 oktober komt de schoolfotograaf op school!
Er worden zowel individuele foto’s als groepsfoto’s gemaakt. De gezinsfoto met kinderen die
nog niet op school zitten wordt dit jaar overgeslagen.
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Sportplatform

Noord-Holland Actief het Sportplatform van Haarlemmermeer
Team Sportservice presenteert met trots het nieuwe en enige sportplatform van
Haarlemmermeer: Noord-Holland Actief. Deze site is in de plaats gekomen van de
inschrijfsite van JouwSportPas.
'Noord-Holland Actief' beweegt je naar al het sportieve aanbod in Haarlemmermeer.
Er is aanbod voor iedereen tussen 0 en 100 jaar. Ben je op zoek naar een leuke
activiteit die bij jou past?
Dan ben je hier aan het juiste adres!
Aanbod
Op dit moment wordt het platform steeds meer gevuld met leuke sportactiviteiten.
Dagelijks komen er nieuwe aanbieders bij met hun activiteiten. Schrijf je in voor een
proefles basketbal, honkbal, bowlen, korfbal, krav maga, zwemmen of skiën. Of, doe
tijdens de Nationale Sportweek, mee met hockey, synchroonzwemmen, ritmische
gymnastiek of wedstrijdzwemmen. En dit is nog maar een kleine greep uit alle
mogelijkheden.
Hoe werkt Noord-Holland Actief?
Bezoekers kunnen op www.noordhollandactief.nl zien welke activiteiten er worden
aangeboden in Haarlemmermeer. Via de doelgroepenfilters kun je gericht zoeken naar
een activiteit die bij jou past. Zie je er een leuke activiteit tussen staan? Schrijf je dan
snel in! Inschrijven en eventueel betalen gaat heel eenvoudig via jouw eigen
account. Nog geen account?
Kom je er niet uit en heb je vragen. Stuur een mailtje naar JSP@teamsportservice.nl of
bel 023-2055500. Wij helpen je graag verder.

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

Jarigen
September
18
19
20
21
22
24
25
28

Yasin Andalib (2011)
Haider Al - Hasnawi (2015)
Tegan Boomert (2011)
Maarten Kasteel (2009)
Zindzi van der Heijden (2010)
Safouan Bourkiza (2008)
Jada Röbken (2009)
Atlas Rodenburg (2014)

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

Jay Lemaréchal (2010)
Kieyo Wille (2009)
Zhila Nouri (2014)
Roos Giesbert (2010)
Tom Huizing (2009)
Feline Klaver (2010)
Maddy Brohm (2011)
Thijmen Woltering (2010)
Femke van de Beek (2013)

Groep 7
Groep 7
Groep 3
Groep 6
Groep 8B
Groep 7
Groep 6
Groep 7
Groep 3

Oktober
1
6
7
8
9
9
11
11
14

