
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste lezer,  

Zoals u weet is Social Schools het primaire communicatiemiddel vanuit school. Ouders ontvangen 
informatie over en foto's van de eigen groep van hun kind(eren). Ook worden er mededelingen 
gedeeld via Social Schools, bijvoorbeeld over de coronamaatregelen. Sommige ouders stellen het op 
prijs om een indruk te krijgen wat er in andere groepen gebeurt. Binnenkort gaat onze nieuwe 
website in de lucht, waardoor het makkelijker wordt om nieuwsberichten met een breder publiek te 
delen. U hoort daar snel meer over! 
 
Graag breng ik u op de hoogte dat we een vacature gaan stellen voor een aspirant directeur. Het is 
belangrijk om nieuwe directeuren op te leiden en op De Cirkel gaan we een opleidingsplaats bieden. 
Dat betekent dat er vanaf volgend schooljaar iemand naast mij aan de slag gaat als aspirant directeur 
om het vak te leren. Ik verheug me erop een nieuwe collega te kunnen begeleiden! Nadat de 
sollicitatieprocedure is afgerond, maken we bekend wie de nieuwe aspirant directeur wordt. 
 
Wisselingen die hebben plaatsgevonden in het leerkrachtenteam van De Cirkel: juf Wendy is na de 
kerstvakantie een nieuw avontuur begonnen. We hebben juf Karlijn aangenomen, die zich in deze 
nieuwsbrief aan u voorstelt. Karlijn heeft de plek van Samantha overgenomen in groep 1/2B en 
Samantha is naar groep 4B gegaan.  
 
We merken dat het steeds moeilijker wordt om goede leerkrachten te vinden, ook voor vervangingen. 
De afgelopen coronaperiode was het een uitdaging om alle groepen bemenst te krijgen. Af en toe 
hebben we creatieve oplossingen moeten zoeken, bijvoorbeeld door de inzet van een vakleerkracht. 
We hopen dat we corona snel helemaal achter ons kunnen laten!  
 
Een fijne voorjaarsvakantie alvast, 
Merijn Zanen 
 

 Schooljaar 2021-2022 nummer 3 

   Nieuwsbrief 

Agenda: 

Vrijdagochtend 25 februari  Carnavalsfeest op school tot 12.00 uur 

Vrijdagmiddag 25 februari Kinderen zijn vrij 

28 februari t/m 4 maart  Voorjaarsvakantie 

Maandag 7 maart Studiedag, kinderen zijn vrij 

Donderdag 17 maart  W4Kangoeroe wedstrijd 

11 t/m 14 april  10-minutengesprekken groep 1/2 

Goede Vrijdag 15 april en Tweede Paasdag 18 april Kinderen zijn vrij 

25 april t/m 6 mei Meivakantie 

 



 

 

 

 

 

 Hallo ouders en kinderen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval 

 

Aanstaande vrijdag is het zo ver: carnaval 

op De Cirkel! Een feestelijke ochtend tot 12 

uur. Uiteraard mogen alle kinderen verkleed 

komen. Daarnaast regelt de OR iets lekkers, 

dus jullie hoeven voor de pauze geen eten 

mee te nemen. Er staan weer veel leuke 

spelletjes op de planning, wij hebben er al 

zin in! 

 

W4kangoeroewedstrijd 
 
Net als vorige jaren mogen de kinderen die 
het leuk vinden meedoen aan 
de wereldwijde wiskundewedstrijd. Ofwel 
de W4Kangoeroe; dit is de grootste reken- 
en wiskundewedstrijd ter wereld, bedoeld 
voor kinderen op de basisschool t/m 6 vwo!  
 
Dit jaar vindt de wedstrijd plaats 
op donderdag 17 maart a.s.  

Nieuw is dit jaar dat de kinderen online 
meedoen aan deze wedstrijd; op hun 

Chromebook. 

Even voorstellen 

Mijn naam is Karlijn (34 jaar) en ik ben na de kerstvakantie  

op De Cirkel begonnen. 

Na mijn studie pedagogiek heb ik de lerarenopleiding gedaan  

en op verschillende scholen in Utrecht, Londen en  

Den Haag gewerkt.  

Tot de kerstvakantie werkte ik in Rotterdam op een tweetalige 

school en ik ben onlangs met mijn vriend en met ons zoontje  

Daan van 1 jaar naar Gouda verhuisd. Omdat ik graag  

dichtbij huis wil werken, ben ik blij dat ik op De Cirkel ben  

aangenomen! Sinds kort ben ik op maandag en dinsdag  

de juf van groep 1/2B. 

 

Schoolvakanties 2022-2023: 

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

worden nog ingepland en volgen nog. 

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

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

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

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 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Tevredenheidsenquête onderwijskwaliteit 

Half maart kunt u een uitnodiging verwachten voor de 

jaarlijkse tevredenheidsenquête onderwijskwaliteit.  

Deze tevredenheidsmeting wordt op alle scholen van De 

Groeiling uitgezet onder ouders, leerkrachten en 

leerlingen van de groepen 6-8.  

 

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! 

Versoepeling coronamaatregelen 
 
Groepen hoeven niet meer van elkaar gescheiden te 
worden.  
Ook is de periode van isolatie verkort als iemand corona 
heeft: 5 dagen vanaf de start van de klachten. 
 
Per vrijdag 25 februari wordt de mondkapjesplicht in 
school losgelaten. Ook ouders zijn weer welkom in 
school.  
We zijn blij met deze versoepelingen! 

 

Met Marrit, 

In de voorjaarsvakantie, op donderdag 3 

maart, is er een leuke kinderworkshop Mixed 

Media Beesten, zie 

https://www.metmarrit.nl/c-

6234041/kinderworkshop-mixed-media-

beesten/ 

Voor kinderen uit groep 6, 7 en 8. 

Brede School Gouda 

Kijk op de website van de Brede School 

voor de verschillende activiteiten. Zie in 

de bijlage de nieuwsbrief van de Brede 

School 

Gefeliciteerd juf Ilona 

Op 6 januari is Tommy 

geboren, zoon van juf 

Ilona (groep 8A) en 

Remko. En het broertje 

van Nora en Lizzy. 

 

Met zwangerschapsverlof 
 
Juf Tessa gaat met zwangerschapsverlof 

en neemt vrijdag 25 februari afscheid van 

groep 5A. Juf Marieke gaat Tessa 

vervangen. Heel fijn, omdat Marieke ook 

al de zwangerschapsvervanging van 

Tara doet in 5A.  

 

Tessa komt na haar verlof niet meer 

terug op De Cirkel. Ze heeft op dit 

moment twee verschillende banen, als juf 

en als orthopedagoog, en wil na haar 

verlof minder gaan werken. Twee banen 

combineren met een kleintje is wat veel 

van het goede en daarom heeft Tessa 

besloten om te stoppen met lesgeven. Ze 

komt natuurlijk nog wel een keer op 

school om de kleine te showen. 

 

Kledingbeurs Gouda, zie bijlage. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.metmarrit.nl%2Fc-6234041%2Fkinderworkshop-mixed-media-beesten%2F&data=04%7C01%7Cadministratie.cirkel%40degroeiling.nl%7C94fd9b30b8504cc9373708d9f517e901%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637810305319513632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cOkyhOEZBHzf%2FXhiXCczZzIytW3dO7gbsuuoIPKfCAk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.metmarrit.nl%2Fc-6234041%2Fkinderworkshop-mixed-media-beesten%2F&data=04%7C01%7Cadministratie.cirkel%40degroeiling.nl%7C94fd9b30b8504cc9373708d9f517e901%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637810305319513632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cOkyhOEZBHzf%2FXhiXCczZzIytW3dO7gbsuuoIPKfCAk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.metmarrit.nl%2Fc-6234041%2Fkinderworkshop-mixed-media-beesten%2F&data=04%7C01%7Cadministratie.cirkel%40degroeiling.nl%7C94fd9b30b8504cc9373708d9f517e901%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637810305319513632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cOkyhOEZBHzf%2FXhiXCczZzIytW3dO7gbsuuoIPKfCAk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.metmarrit.nl%2Fc-6234041%2Fkinderworkshop-mixed-media-beesten%2F&data=04%7C01%7Cadministratie.cirkel%40degroeiling.nl%7C94fd9b30b8504cc9373708d9f517e901%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637810305319513632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cOkyhOEZBHzf%2FXhiXCczZzIytW3dO7gbsuuoIPKfCAk%3D&reserved=0
https://mailchi.mp/54f52beb6853/4jcva3pw0g-5118505?e=8a7eb680cd


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cynthia, Dorothé en Saskia              Puk heeft het ook erg naar zijn zin op het kinderdagverblijf 

Peutergroep De Cirkel 

Tot de voorjaarsvakantie zijn wij op de peutergroep bezig met het thema: knuffels. We hebben 

een pyjama ochtend gehouden en onze groepsknuffel Puk mag bij alle kindjes logeren! Wij 

zijn op dit moment aan het leren tellen en oefenen welke kleur de dag van vandaag heeft, 

zodat wij alvast een beetje voorbereid zijn als we naar school gaan. 

Wij zijn geopend op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8:30 tot 12:30 
Voor meer informatie over de peutergroep: 0182-441162 
  
Peutergroep de Cirkel 
 

Kinderdagverblijf De Cirkel: 

Vanaf 1 januari 2022 is kinderdagverblijf De Cirkel officieel van start gegaan binnen basisschool de 

Cirkel.  

De groepsruimte, slaapruimte en het buiten speelplaatsje zijn helemaal klaar en bijzonder mooi 

geworden. De kindjes hebben alle ruimte en spelmateriaal om zich veilig en spelenderwijs te kunnen 

ontwikkelen. Momenteel zijn er al enkele kindjes gestart en komen er de komende periode weer nieuwe 

kindjes bij. Ook zijn er nog plekjes vrij voor nieuwe aanmeldingen.  

Het team bestaat momenteel uit 3 pedagogisch medewerksters Saskia, Cynthia & Dorothé. Na de 

voorjaarsvakantie gaan we starten met de thema’s uit de voorschoolse methode Uk & Puk en sluiten 

daarbij aan bij de peutergroep en de school.  

Wij zijn erg blij met deze mooie, nieuwe werkplek en nodigen u, als u nieuwsgierig bent geworden, graag 

uit eens een kijkje te komen nemen. U mag bellen naar 06-100 828 05 of gewoon binnenlopen. 

Vriendelijke groet van Saskia, Cynthia en Dorothé 

 


