
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste lezer,  

Met blijdschap kan ik meedelen dat Samantha van Oostrom per volgend schooljaar wordt 
benoemd tot aspirant directeur van De Cirkel.  

Samantha is dit schooljaar al gestart met de opleiding tot schoolleider basisbekwaam en 
heeft, naast haar lesgevende taken, ervaring opgedaan als bouwcoördinator en het 
begeleiden van veranderingsprocessen. Na een strenge selectieprocedure met meerdere 
kandidaten, is de keuze van de benoemingsadviescommissie op Samantha gevallen. Als 
aspirant directeur krijgt Samantha de gelegenheid om haar leidinggevende vaardigheden 
verder te ontwikkelen. Ik ga haar daarbij begeleiden en verheug me op deze samenwerking! 
Ik wens Samantha nu vast veel succes met deze nieuwe uitdaging.  

Een fijne meivakantie! 

Merijn Zanen 
directeur 

 Schooljaar 2021-2022 nummer 4 

   Nieuwsbrief 

Agenda: 

Vrijdagmorgen 22 april Koningsspelen groep 1 t/m 3 tot 12.00 uur 

Vrijdag 22 april  Koningsspelen groep 4 t/m 8 tot 14.00 uur 

25 april t/m 6 mei Meivakantie 

Woensdag 11 mei t/m vrijdag 13 mei  Kamp groep 8 

Maandag 23 mei Schoolreisje groep 3 t/m 7 

Donderdag 26 mei t/m vrijdag 27 mei Hemelvaartsdag en vrijdag vrij 

Vrijdag 3 juni   Studiedag, kinderen zijn vrij 

Maandag 6 juni   Tweede Pinksterdag 

Dinsdag 7 juni Studiedag, kinderen zijn vrij 

Woensdag 8 juni  Zomerfeest groepen 1-2 

Woensdag 29 juni Wenochtend in nieuwe groep 

Vrijdag 1 juli Rapport mee 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kamp groep 8: 

 

De groepen 8 gaan op kamp van 11 t/m 13 mei 

naar De Aalbertshoeve in Ermelo. 

 

  

Schoolreisje groep 3 t/m 8: 
 
Maandag 23 mei gaan de groepen 3 t/m 7 
op schoolreis naar Duinrell.  
Om 8.30 uur verzamelen de kinderen zich 
in de klas. 
 
De kinderen moeten deze dag zelf een 
lunch meenemen en voldoende drinken.  
Let op het weer; bij slecht weer, neem 
regenkleding mee. 
 

 

Schoolvakanties 2022-2023: 

MR heeft ingestemd met onderstaande vakanties en studiedagen voor komend schooljaar.  

Studiedagen 22-09-2022 en 23-09-2022 

Herfstvakantie 24-10-2022 t/m 28-10-2022 

Studiedag 31-10-2022 

Studiedag 05-12-2022 

Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023 

Studiedag 01-02-2023 

Studiedag 24-02-2023 

Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023 

Goede Vrijdag 07-04-2023 

Tweede Paasdag 10-04-2023 

Meivakantie  24-04-2023 t/m 05-05-2023 

Hemelvaartsdag en vrijdag  18-05-2023 t/m 19-05-2023 

Tweede Pinksterdag 29-05-2023 

Studiedag  30-05-2023 

Zomervakantie 10-07-2023 t/m 18-08-2023 

 

Opbrengst sponsorloop 

 
Wat een prachtige opbrengst hebben de 
kinderen bij elkaar gelopen!  

De opbrengst van de sponsorloop is maar 
liefst € 8.681,-  Een geweldig bedrag!  

 

De cheque zal overhandigd worden aan 
SOS Kinderdorpen ten behoeve van  
Oekraïense kinderen in nood en aan 

Het Vergeten Kind. 
 
Bedankt voor jullie inzet! 
Namens het team en de OR, 
Lonny en Caroline 
 

Milo: 
Zondag 20 maart is Milo geboren, zoon van juf 
Tessa en Rick.  
Van harte gefeliciteerd met jullie zoon! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastouders gezocht 

In Gouda, en met name in de wijk Bloemendaal, zijn er 
veel ouders en kinderen die gebruik maken van 

kleinschalige kinderopvang bij een gastouder thuis.  

Gastouderbureau ViaViela Gouda is op zoek naar nieuwe 

gastouders, zie bijlage 1. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen op 
werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur op tel. 0182-392905 
of via gouda@viaviela.nl. 
 
Wij danken u vast hartelijk voor de moeite. 

Met vriendelijke groeten, 

Gastouderbureau ViaViela Gouda 

 

 

 

Onderwijs Oekraïense kinderen 

 

Oproep voor vrijwilligers, leerkrachten, 

onderwijsassistenten, zie de brief vanuit 

De Groeiling, bijlage 2. 

Brede School Gouda 

Kijk op de website van de Brede School 

voor de verschillende activiteiten: 

bsgouda.nl/in-beeld/nieuws/?L=0 

Huttenbouwdorp Noorderhout 2022 ! 

 
Voor de twaalfde achtereenvolgende keer komt er weer een feestelijk Huttenbouwdorp Noorderhout. 
Het is voor alle kinderen in de basisschool leeftijd.  
 
Elk jaar is dit zomerfeest voor jong en oud in de laatste week van de zomervakantie, dit jaar van 
maandag 15 t/m donderdagmiddag 18 augustus 2022. Het Huttenbouwdorp is op de mooie locatie 
Noorderhout, op de geluidswal, vlakbij het winkelcentrum en de Cirkel. 
Als altijd wordt er weer flink getimmerd en komen er veel hutten. Ook zijn er traditioneel bij 
Huttenbouwdorp Noorderhout extra leuke activiteiten, zoals hair make-over, bijenballen maken, 
kindercircus, kinderyoga, lasergamen, levend stratego, kinderkeuken, natuurexcursies, ponyrijden, 
slijm maken en nog veel meer. En natuurlijk zijn de aquabanen er op woensdag ‘waterdag’ ook weer 
bij ....  
Dit jaar kunnen de oudere kinderen - met toestemming van hun ouders - onder toezicht de laatste 
nacht blijven slapen in hun eigen hut, altijd leuk en sfeervol! 
Voor meer informatie, 
zie www.huttenbouwdorpnoorderhout.nl of www.facebook.com/huttenbouwdorpnoorderhout. Let op, 
de inschrijving is reeds gestart. Graag tot ziens! 
 

Kwadraad maatschappelijk werk 

Zie de flyers over de weerbaarheidstraining voor kinderen – flyer- en de KIES groep over spel-en 

praatgroep –KIES groepen voorjaar en september 2022_.pdf- . 

De trainingen en KIES groep zijn zonder indicatie en kosteloos voor alle kinderen in Gouda 

toegankelijk.  

mailto:gouda@viaviela.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.huttenbouwdorpnoorderhout.nl%2F&data=04%7C01%7Cadministratie.cirkel%40degroeiling.nl%7C78af6195a0d24d59e2ce08da0518f2ec%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637827902025470662%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=rxjMm%2FimzCX9BhUMW7phYbD5egzCrI2sh1qmlx3d3IY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhuttenbouwdorpnoorderhout&data=04%7C01%7Cadministratie.cirkel%40degroeiling.nl%7C78af6195a0d24d59e2ce08da0518f2ec%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637827902025626917%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=iNHWKZShkdtftxfwPVBe%2FiOCzvn2uPds0JMsQkG4Iho%3D&reserved=0
file:///C:/Users/MerijnZanenDeCirkelD/Downloads/assertiviteitstraining%20voorjaar%20-%20najaar%2022docx.pdf
file:///C:/Users/MerijnZanenDeCirkelD/Downloads/KIES%20groepen%20voorjaar%20en%20september%202022_.pdf

