
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste lezer, 
  
Het schooljaar is goed op stoom. Een greep uit de activiteiten die al hebben plaatsgevonden: 

 De informatieavonden in de groepen, voor het eerst in twee jaar weer op school! 
 Kinderen van groep 1 t/m 4 hebben een rondleiding gegeven aan hun eigen ouder(s); 
 In de groepen 5 t/m 8 zijn ouder-kind gesprekken gevoerd, waarin met de juf of meester 

gesproken is over de eerste schoolweken en de doelen voor de komende periode; 
 Zo'n veertig kinderen van De Cirkel hebben meegedaan met de Singelloop. Wat een sportieve 

prestatie! Van tevoren is geoefend op het schoolplein en juf Ellen en meester Justin hebben 
op de dag zelf de warming-up verzorgd; 

 Nathan Rutjes, voormalig profvoetballer, was op locatie Rijnlust om een leerling te bezoeken. 
Hij nam ook de tijd om met andere kinderen op de foto te gaan en handtekeningen uit te 
delen. Dat was een leuke verrassing; 

 De eerste uitstapjes hebben al plaatsgevonden en een voorbeeld daarvan is te vinden in deze 
nieuwsbrief. 

Deze week hebben alle kinderen twee dagen vrij, op donderdag en vrijdag. De juffen en meesters 
gaan echter hard aan de slag met hun eigen ontwikkeling! Deze dagen geven ons de gelegenheid 
om met het hele team het onderwijs te evalueren en verbeteren. Zo gaan we onder andere aan de 
slag met het automatiseringsplan rekenen en krijgen we 'les' hoe we nog beter instructie kunnen 
geven. We wensen de kinderen alvast een fijn lang weekend toe. 
 
Samantha van Oostrom en Merijn Zanen 
Directie 
 

 
 

 Schooljaar 2022-2023 nummer 1 

   Nieuwsbrief 

Agenda: 

Woensdag 21 september 19:00 uur Alg. ledenvergadering OR en gastspreker * 

22 en 23 september Studiedagen team, kinderen zijn vrij 

Maandag 3 oktober  14:00-15:00 uur inloop Sociaal Team op Brittenburg* 

5 t/m 14 oktober Start Kinderboekenweek* 

Maandag 17 oktober 14:00-15:00 uur inloop Sociaal Team op Rijnlust 

24 t/m 28 oktober Herfstvakantie 

Maandag 31 oktober Studiedag team, kinderen zijn vrij 

Maandag 7 november 14:00-15:00 uur inloop Sociaal Team op Brittenburg 

  

 *zie uitleg in deze nieuwsbrief 

 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toestemming geven beeldmateriaal via Social Schools app. 

 

Wij willen met beeldmateriaal (foto’s/video’s) aan u laten zien waar we mee bezig zijn op school. 

Onze leraren en andere medewerkers maken opnames in de klas en tijdens activiteiten en 

schoolreisje/kamp. Ook uw kind kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Wij plaatsen geen 

beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. 

 

Wij vragen u toestemming of, waar en waarvoor wij beeldmateriaal van uw kind mogen gebruiken.  

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. 

Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. Wij hebben daar geen 

invloed op. Wij vragen daarom aan ouders om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s op het 

internet!  

 

Via onze app kunt u per kind toestemming geven voor het plaatsen van beeldmateriaal.  

Dit doet u als volgt; onderin > kies administratie > toestemmingen > Ja / Nee. 

-Social Schools (app) 

-Schoolwebsite (informeren (toekomstige) ouders over de school) 

-Social Media (informatie over activiteiten/ontwikkelingen op school) 

-Nieuwsbrief 

-Schoolgids (voor PR-doeleinden, ook bijv. flyer) 
 

 U kunt uw keuze ook op elk moment nog nakijken/wijzigen in de app. Alvast bedankt! 

Appelmoesles groep 1/2 

De 3 kleutergroepen hebben afgelopen vrijdag een  

bezoek gebracht aan de appelboomgaard aan het  

Kikkerpad (naast de Kinderboerderij). 

Daar mochten ze appels plukken en in de keuken 

van de Kinderboerderij kregen ze ‘appelmoesles’. 

 

Laarzen aan (ivm mogelijke brandnetels) zie foto > 

 

Dank aan de ouders voor het begeleiden van de  

groepjes kinderen. 

 

Jaarvergadering OR met gastspreker 

Op woensdag 21 september om 19.00 uur start de 

algemene ledenvergadering van de OR in de aula van 

locatie Brittenburg 50. 

Aansluitend is er een lezing over kinderen en sociale 

media.  

 

U bent van harte uitgenodigd om deze vergadering bij 

te wonen. U kunt zich via deze link aanmelden.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xw78iYePxEeIacMhkH81ik3urROfQv1Lo_cQ0zZKurRUMThPS1Q3NTZIWERERjROUVpSVEFUQjU4TS4u


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sociaal Team inloop 

Heb je een vraag op het gebied van 
opvoeding, ouderschap, financiën, relatie & 
scheiding, werk, enzovoorts? 

Tijdens de inloop (14:00-15:00 uur) van het 
Sociaal Team kunt u bij hun terecht met uw 
vragen, zij helpen u graag om hier 
antwoorden op te vinden. 

Zie link naar de flyer met meer informatie. 

Trainingen Kwadraad 

Zie deze link met informatie over de 

trainingen en de KIES groepen. 

De trainingen en KIES groepen zijn 

zonder indicatie en kosteloos voor alle 

kinderen in Gouda toegankelijk. Nieuw in 

het aanbod is een 

faalangstreductietraining.  

 

 

Nieuws over juf Elly 
 

In dit nieuwsbericht een nieuwtje over juf 
Elly. Jullie kennen haar bij ons op school als 
juf van groep 1/2C.  
 
Juf Elly gaat halverwege dit schooljaar met 
pensioen. Juf Elly heeft dit tijdens de 
informatieavond al verteld aan de ouders 
van haar eigen groep. Wij gunnen haar deze 
pensioentijd natuurlijk van harte toe, maar 
gaan haar wel ontzettend missen als juf van 
groep 1/2C en als collega.  
 

Samen met juf Elly gaan wij op zoek naar 
een nieuwe juf of meester voor groep 1/2C. 
Wij zoeken iemand vanaf 1 januari 2023 
(eerder is bespreekbaar). Mocht u interesse 
hebben of een leuke juf of meester kennen 
voor groep 1/2C? Dan komen wij daar graag 
mee in contact! Mail naar 
directie.cirkel@degroeiling.nl  
 

Kinderboekenweek 5 t/m 16 oktober 

Op 5 oktober start de Kinderboekenweek met het thema  

Gi-Ga-Groen.  

Met de lespakketten van de Kinderboekenweek besteden we 

in groep 1 t/m 4 hier aandacht aan. In groep 5 t/m 8 werken 

we met de methode Blink aan het thema. Want leesplezier en 

leesbevordering zijn natuurlijk steeds het hoofddoel.  

Er komt een ruiltafel op beide locaties, waar kinderen een boek van thuis mogen ruilen met een 

exemplaar van de tafel. 

Van de OR mag elke groep een nieuw boek kopen en er komt weer een scholen actie van The 

Read Shop Karssen uit Bodegraven.   

De Kinderboekenweek is Gi-Ga-Groen!  

Aanmelden kleuters 

Heeft uw kind nog een broertje of 

zusje (geboren in 2019-2020) dat u wilt 

inschrijven op school?  

Vraag dan een aanmeldformulier aan 

via administratie.cirkel@degroeiling.nl  

Kouder 

Nu het weer wat kouder is en Corona nog 

heerst, blijven we luchten in de klaslokalen.  

Misschien handig om een vestje aan uw 

kind(eren) mee te geven? 

file:///C:/Users/CirkelAdministratie/Downloads/Flyer%20Cirkel.pdf
file:///C:/Users/CirkelAdministratie/Downloads/KIES,%20Faalangst%20en%20Assertiviteitstraing%20Kwadraad%20%2022%20-%2023.pdf
mailto:directie.cirkel@degroeiling.nl
mailto:administratie.cirkel@degroeiling.nl

