
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schooljaar 2021-2022 nummer 1 

   Nieuwsbrief 

Agenda: 

Maandag 13 september Informatieavond groep 1 t/m 4 –online- 

Dinsdag 14 september Informatieavond groep 5 en 6 –online- 

Donderdag 16 september Informatieavond groep 7 en 8 –online- 

Woensdag 22 september Studiedag, kinderen zijn vrij 

Dinsdag 28 september t/m donderdag 30 september Ouder-kind gesprek groep 5 t/m 8 

Woensdag 8 oktober t/m vrijdag 15 oktober Kinderboekenweek 

Maandag 11 oktober t/m vrijdag 15 oktober Lustrumweek ‘Wereldreizigers’. 

Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober  Herfstvakantie 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Het nieuwe schooljaar is voortvarend van start 

gegaan. In de eerste weken wordt veel aandacht 

besteed aan groepsvormende activiteiten, zodat 

de kinderen en de nieuwe juf/meester weer goed 

op elkaar ingespeeld raken.  

Er is gespeeld, gegymd, gewerkt, gelachen en 

gezongen. We hopen dat alle kinderen weer met 

plezier naar school gaan!  

Komende week vinden de informatieavonden 

plaats, zodat u als ouder/verzorger een inkijk 

kunt krijgen in het leerjaar van uw kind. 

Met vriendelijke groet, 

Merijn Zanen 

Directeur 

Informatieavonden: 

 
De (online) informatieavonden vinden plaats 
op de volgende momenten: 
 
Maandag 13 september; 

 19.00 uur: groepen 1/2 
 19.30 uur: groepen 3 en 4 

 

Dinsdag 14 september; 
 19.00 uur: groepen 5 en 6 

 

Donderdag 16 september; 
 19.00 uur: (pre)advisering 

middelbare school 
 19.30 uur: groepen 7 en 8 

 
De zoomlink voor de informatieavond wordt 
aangemaakt door de eigen leerkracht en op 
de dag zelf via Social Schools verspreid. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hier een link naar een leuk filmpje van  
 de start en het bellenblazen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lustrumweek; 

Onze school De Cirkel bestaat alweer 45 jaar!  

Dit moet natuurlijk gevierd worden. Tot en met de 

herfstvakantie staat het thema Wereldreizigers 

centraal. Met elkaar duiken we in culturen, 

wereldfeesten, wereldreizigers, 

wereldrestaurants, je kunt het zo gek niet 

bedenken.  

In de week voor de herfstvakantie zullen we dit 

thema afsluiten met een schoolbrede activiteit. 

Hierover volgt later meer informatie. We zullen u 

allemaal op de hoogte houden van alle 

ontdekkingen en ervaringen via Social Schools.  

Duizend bellen in de lucht: vrolijke start op De Cirkel. 

Ongeveer honderd kinderen zaten op het plein met een kleurige bellenblaas in de hand. 
Na een welkomstwoord van directrice Merijn Zanen en een toespraak van Hilde Niezen (wethouder 
Duurzaamheid, Mobiliteit en Stedelijke Ontwikkeling van Gouda) nodigde de wethouder de kinderen uit 
om de bellenblaas te gebruiken. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd! 
 
Het feestelijke bellenspektakel vormde de start voor de Maand van de Veilige Schoolomgeving voor 
de regio Midden-Holland. Ook in deze regio vinden de komende tijd allerlei activiteiten plaats om 
aandacht te vragen voor het thema. Hilde Niezen: “Wat leuk om de Maand van de Veilige 
Schoolomgeving zo te openen! Maar het is ook een belangrijk onderwerp. Kinderen, ouders en andere 
weggebruikers moeten zich prettig voelen en veilig zijn in de schoolomgeving. Dat doen we samen, niet 
alleen in Gouda maar ik de hele regio, bijvoorbeeld door veilige schoolzones in te richten en 
verkeerslessen te geven”. 

Dat de aftrap op De Cirkel plaatsvond is geen toeval; de school is heel actief op het gebied 
van SCHOOL op SEEF en besteedt daarbij ook veel aandacht aan de schoolomgeving. 

Merijn Zanen: “Wij geven verkeerslessen en betrekken ouders bij het veilig naar school gaan. Ook zijn 
we met de gemeente in gesprek over een veilige schoolomgeving. Onder meer over de Plaswijckweg, 
die vlakbij onze school ligt en waar veel kinderen oversteken. We zijn dan ook blij dat deze weg de 
komende tijd verkeersveiliger wordt ingericht”. 

 

Aanmelden van broertjes/zusjes: 

Heeft uw kind nog een broertje of zusje (geboren 

2018-2019) dat u wilt inschrijven op school? Vraag 

dan een aanmeldformulier aan via 

administratie.cirkel@degroeiling.nl  

 

https://youtu.be/CiD1QnIKq2Y
http://www.maakeenpuntvannul.nl/themamaand
http://www.schoolopseef.nl/
mailto:administratie.cirkel@degroeiling.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeren rondom school 

Wij vragen leerlingen en ouders om zoveel 

mogelijk met de fiets of lopend naar school 

te komen, maar realiseren ons ook dat het in 

sommige gevallen nodig is om de auto te 

pakken. Komt u met de auto, houd dan de 

verkeersveiligheid in de gaten! Zo is het niet 

toegestaan om op de stoep te parkeren of 

met de auto midden op de weg te blijven 

staan, omdat daarmee het zicht ontnomen 

wordt van degenen die met de fiets komen of 

als voetganger oversteken. Het is belangrijk 

dat alle kinderen veilig van en naar school 

kunnen gaan. Kom op tijd, zodat u indien 

nodig iets verder kunt parkeren en het 

laatste stukje te voet af kunt leggen. Bedankt 

voor uw medewerking! 

Rondleiding door de school 

Binnen ons onderwijs vinden wij het contact 
tussen ouder, kind en leerkracht belangrijk. 
Zo zijn er vanaf groep 5 jaarlijks ouder- en 
kind gesprekken en kiezen wij voor de 
groepen 1 t/m 4 voor een rondleiding in 
school.  
 
De kinderen uit de groepen 1/2, 3 en 4 
mogen na schooltijd een rondleiding geven 
aan hun eigen pappa en mamma! Zij laten 
de ruimtes zien en vertellen over het 
werken in de klas.  
De eerste rondleidingen hebben al 
plaatsgevonden en het is leuk om te zien 
hoe de kinderen dat oppakken. De juf is 
natuurlijk ook in de klas aanwezig om 
kennis te maken en vragen te 
beantwoorden.  

Praktische zaken 

 
Graag brengen we weer een aantal 
praktische zaken onder de aandacht: 
 

 Uw kind ziek- of afwezig melden gaat 
via Socials Schools: administratie 
>absentie; 

 Ook een verlofaanvraag kan via 
Social Schools worden ingediend. De 
leerplichtregels vanuit de overheid 
zijn leidend bij het beoordelen van 
een verlofaanvraag; 

 Graag per kind in Social Schools 
aangeven of uw kind op de foto of 
film mag: administratie >selectie kind 
> beeldgebruikvoorkeuren. 

 

Zedenpolitie 

Afgelopen woensdag zijn er meerdere 

meldingen binnengekomen over een man 

bij speeltuin ‘de spin’. Hij viel kinderen 

lastig! Hieronder de beschrijving van de 

man, hoor of ziet u deze man, graag 

melden bij de zedenpolitie: 088-9648015. 

Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek is 

van 6 t/m 17 oktober. 

Dit jaar volgen we niet het 

thema van de 

Kinderboekenweek, want 

het lustrum staat centraal 

en dat thema is 

‘Wereldreizigers’.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe inrichting Brittenburg 

In de zomervakantie is er veel gebeurd op Brittenburg! Alle groepen zijn verhuisd naar een ander 

lokaal, de aula is een prachtig leerplein geworden en de kleuterklassen hebben een nieuwe 

inrichting gekregen. Zie de foto’s voor een impressie. 

Coronamaatregelen 

Helaas zijn we nog niet van corona af. Vandaag hebben de kinderen uit 7B gehoord dat een 

klasgenoot positief is getest. De groep is in quarantaine en volgt thuisonderwijs. Succes aan de 

toppers uit 7B en aan meester Milan natuurlijk. 

Nogmaals de belangrijkste coronamaatregelen op een rij: 

• Thuisblijven: bij COVID-19 gerelateerde klachten (zoals koorts en benauwdheid) of een 

positieve zelftest moeten kinderen en leerkrachten thuisblijven en zich laten testen bij de GGD; 

• De ‘snottebellenregeling’ is niet meer van toepassing voor basisschoolleerlingen: kinderen met 

verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen) en af en toe hoesten mogen naar 

school. Ook kinderen met bekende chronische luchtwegklachten, zoals astma en hooikoorts, zijn 

welkom. Bij koorts en benauwdheid blijft een kind altijd thuis! Zie bijgaande 

beslisboom: https://www.boink.info/beslisboom; 

• Bij een positieve test van een kind of gezinslid zo snel mogelijk contact opnemen met de 

leerkracht!! School overlegt met de GGD welke maatregelen nodig zijn en of een groep in 

thuisquarantaine moet. Specifieke informatie volgt indien deze situatie aan de orde is; 

• 1,5 meter afstand tussen volwassenen: dit betekent dat ouders helaas nog niet de school in 

kunnen bij het brengen en halen. Wel mogen ouders in school komen voor afspraken en 

bijeenkomsten waarbij de 1,5 meter te handhaven is. Mondkapjes zijn niet meer noodzakelijk; 

• Hygiënemaatregelen: er is een extra schoonmaakronde overdag en we hebben aandacht voor 

handen wassen. De lokalen worden extra geventileerd. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boink.info%2Fbeslisboom&data=04%7C01%7Cadministratie.cirkel%40degroeiling.nl%7C30d7eacfc09e4880d67f08d973a3575c%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637667967645363554%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oJZHNLO9dRe%2BriJKNBMURssFJ3YwHZ0zrmMt5cr6ZMI%3D&reserved=0

