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Agenda      
16-01-23 t/m  Afname IEP toetsen groep 3 t/m 7 

27-01-23 

 

De leerlingenraad 

Binnenkort starten we met een leerlingenraad.  

Een leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op een school. De leerlingenraad is 

er om mee te denken, praten, overleggen, adviseren en beslissen over wat er op school en in de klas 

gebeurt. De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van 

alle leerlingen.  

Per klas zal er een leerling in de raad zitten om zijn/ haar klas te vertegenwoordigen. De leerlingenraad 

zal bestaan uit kinderen uit de groepen 5 t/m 7.  

Vandaag, vrijdag 20 januari, krijgen alle kinderen uit groep 5 t/m 7 een brief mee. In deze brief staat 

beschreven hoe zij zich kunnen aanmelden als kandidaat voor de verkiezingen en hoe de verkiezingen 

zullen verlopen. 

Vrijdag 3 februari zullen de leerkrachten de uitslag bekend maken. We houden u op de hoogte! 

 

TSO activiteiten  

Zoals wij aan het begin van het schooljaar in de nieuwsbrief hebben vermeld, hebben wij tijdens de 

TSO (de overblijf) verschillende activiteiten die worden aangeboden. Deze waren vorig jaar op basis 

van inschrijven. Gezien wij nog steeds met een grote uitdaging zitten om voldoende TSO krachten in te 

plannen, hebben wij deze activiteiten dit schooljaar per groep ingezet. Elke periode zijn er een aantal 

activiteiten, waarbij kinderen ook de gelegenheid krijgen om hier hun broodje te eten.  

Koekjes bakken, voetbal, knutselen, kickboksen, schaken. Er zijn al veel diverse activiteiten 

langsgekomen. Een leuke manier om kinderen met verschillende sporten te laten kennismaken, maar 

daarnaast veel plezier met elkaar te hebben.    

Mocht u na dit lezen graag willen helpen bij de TSO (in de bovenbouw hebben wij nog tekort) en bent 

u meerdere dagen beschikbaar, dan kunt u contact opnemen met Cora Bakker, onze TSO-coördinator, 

via c.bakker@ogamstelland.nl.  
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Inschrijven broertjes/zusjes 

Heeft u uw dochter of zoon, geboren in 2019, nog niet aangemeld? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk 

doen. Jongere broertjes en zusjes hebben voorrang, maar moeten wel tijdig ingeschreven worden. Het 

zou vervelend zijn als zij op een wachtlijst komen te staan. U kunt een aanmeldformulier aanvragen, 

door een mail te sturen naar administratie.decirkel@ogamstelland.nl.  

 

Herhaling: Cirkelacademie 

Vorig jaar hebben wij sinds lange tijd een Cirkelacademie kunnen organiseren. En wat een prachtige 

dagen zijn het geworden dankzij de hulp van vele ouders en organisaties. Maar wat houdt de 

Cirkelacademie nou precies in en wat zoeken wij precies? 

Tijdens de Cirkelacademie onderzoeken de leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 waar hun 

talenten en interesses liggen. Via inspirerende verhalen, grappige presentaties en actieve workshops 

kunnen zij hun horizon verbreden. Spelenderwijs maken zij kennis met wetenschap en techniek, leren 

zij over taal en cultuur en leven zij zich uit in allerlei creatieve en actieve vakken. 

Wij kunnen uw hulp hard gebruiken! Op woensdag 22 en vrijdag 24 maart bent u van harte welkom 

om één of meerdere groepen te inspireren. Heeft u een mooi beroep, een leuke hobby, wilt u de 

kinderen iets bijbrengen over uw land of cultuur, dan bent u van harte welkom om op één van deze 

dagen langs te komen op onze school. 

Wij horen graag voor vrijdag 27 januari of u beschikbaar bent, of als u nog vragen heeft. U kunt een 

mail sturen naar: e.tenkroode@ogamstelland.nl 

  

Kangoeroe KIK – vanuit de gemeente 

Op onze school komt een programma met gratis activiteiten van gemeente Amstelveen: Kangoeroe 

KIK. Er zijn verschillende leuke en leerzame lessen. Kinderen beslissen samen met hun 

ouders/verzorgers of de leraar welke activiteit ze willen doen. Het programma duurt een aantal 

weken. Bij Kangoeroe KIK kunnen kinderen kiezen. Bijvoorbeeld uit kunst, sport, cultuur, techniek of 

natuur. Ze ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Dat is goed voor hun toekomst! Zie voor meer 

informatie de bijgevoegde flyer.  

 

In deze eerste periode hebben de groepen 4 en 7 een activiteit waarvoor zij zich kunnen opgeven. 

Deze kinderen hebben hier al informatie over gekregen en de eerste aanmeldingen zijn al binnen. Er is 

helaas maar plek voor 10 kinderen binnen de activiteit, dus bij meer aanmeldingen zal er geloot 

worden.  

Wanneer uw kind gaat meedoen en uw kind hierna naar de BSO moet, dient u dit zelf af te stemmen 

met de BSO.   

 

  

mailto:administratie.decirkel@ogamstelland.nl
mailto:e.tenkroode@ogamstelland.nl


 
  

3 

Hoofdluis 

Na elke vakantie wordt er weer in de klassen gecontroleerd op hoofdluis. Fijn dat er zoveel ouders zijn 

die ons hierbij helpen! Wij hebben gemerkt dat er op het moment in verschillende klassen hoofdluis 

heerst, dus hierbij willen wij u meer informatie geven over het behandelen van hoofdluis. 

 

Hoofdluis kan op 2 manieren behandeld worden: 

1. Kammethode 

2. Kammethode + behandeling met een luizendodend middel. 

 

Methode 1: kammethode 

Gedurende twee weken dagelijks kammen met een netenkam (verwijdert luizen en neten) in 

combinatie met crèmespoeling: 

• Was het haar met gewone shampoo en spoel uit.  

• Bescherm de ogen met een washandje. 

• Smeer gewone crèmespoeling in het haar (crèmespoeling maakt het kammen makkelijker en 

voorkomt dat luizen overlopen naar een stuk haar dat al gekamd is). Niet uitspoelen. 

• Kam eerst het haar goed door met een gewone kam om de knopen en klitten eruit te halen.  

• Houd het hoofd voorover boven de wasbak en kam het haar van achteren naar voren met een 

speciale fijntandige kam (netenkam) tegen de schedelhuid aan. Begin telkens op de 

hoofdhuid, kan goed over de huid en daarna naar het eind van de lok. Om geen stuk over te 

slaan kan men het beste van achter naar voren kammen. Start bij het ene oor en schuif door 

naar het andere oor.  

• Veeg tussendoor de kam regelmatig af aan een wit servet of zakdoek en kijk of er luizen 

zichtbaar zijn. 

• Neem de tijd voor het kammen, gemiddeld zo’n 20 minuten.  

• Spoel de crèmespoeling uit.  

• Ontsmet de kam met bijvoorbeeld alcohol 70% (bij behandeling van meerdere personen: 

ontsmet de kam na elke kambeurt).  

 

Methode 2: Kammethode + behandeling met luizendodend middel 

Twee behandelingen met een luizendodend midden (dag 1 en 8) én dagelijks kammen met een 

luizenkam (= stofkam). Een lotion met malathion of dimeticon heeft doorgaans de voorkeur.  

• Dag 1: Kammen met een luizen of luizen/netenkam. Aansluitend een luizendodend middel 

aanbrengen volgens de aanwijzingen in de bijsluiter. 

• Dag 2 t/m 7: Dagelijks kammen. 

• Dag 8: Kammen en herhaal het aanbrengen van het luizendodend middel volgens de 

aanwijzingen in de bijsluiter.  

• Dag 9 t/m 14: Dagelijks kammen 
Mochten er problemen zijn in wat voor een opzicht dan ook, dan kunt u altijd contact opnemen met school.  
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Vanuit de Oudervereniging.  
Voor de ouders van nieuwe kinderen en voor wie het bericht de vorige keer de aandacht ontglipt is of 

de timing verkeerd was, komt er binnenkort een e-mail over de ouderbijdragen. 

 

Wij zijn voor de organisatie van alle evenementen sterk afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage. 

Daarom ontvangen jullie een e-mail met daarin het verzoek om dit via een betaallink te voldoen. 

Zo hopen wij samen met het schoolteam en jullie alle activiteiten te kunnen organiseren voor de 

kinderen.  

Op donderdag 23 februari om 20.00 is onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, deze zal online 

plaatsvinden.  

Hierin zal worden verteld wie wij zijn, wat wij doen en wat er gebeurt met de ouderbijdrage. Ook is er 

ruimte voor vragen en opmerkingen. 

Zet deze datum dus vast in je agenda. Jullie zullen later een uitnodigingslink via de e-mail ontvangen. 

Heb je vragen of opmerkingen neem contact met ons op via or.decirkel@ogamstelland.nl. 
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Van onze partners 

 

Schaakvereniging Zukertort Amstelveen organiseert:  

 

Het Kampioenschap voor teams van basisscholen voor Amstelveen, Uithoorn, Duivendrecht en 

Ouderkerk aan de Amstel op zondag 5 maart 2023 

 

Plaatsing voor SGA finale en Nederlands kampioenschap  

De voorronde van het Basisscholenkampioenschap is vooral bedoeld om kinderen kennis te laten 

maken met de schaaksport. Maar daarnaast is het ook een voorronde voor het 

Basisscholenkampioenschap voor de Regio in en rond Amsterdam: de Schaakbond Groot-Amsterdam 

(SGA).  

 

De Halve Finale is op zondag 26 maart 2023 in het Cygnus Gymnasium in de Vrolikstraat 8, 

Amsterdam. Het aantal plaatsen voor de halve finale is afhankelijk van het aantal deelnemende teams. 

Er plaatsen zich waarschijnlijk tenminste twee teams. Als uw schoolteam zich hiervoor plaatst, krijgt u 

meteen een uitnodiging voor dit toernooi. Er wordt dan gespeeld met digitale klokken.  

 

De SGA finale is op zondag 2 april 2023 in de Batjanzaal in Amsterdam. Ook dan wordt gespeeld met 

digitale klokken. De 8 beste teams van de SGA strijden daar om kwalificatie voor het Nederlands 

Kampioenschap schoolschaken!  

 

Inschrijving 

Uiterlijk 27 januari je aanmelding doorgeven bij je juf of meester. We hebben daarnaast ook een 

teamleider nodig. Zonder teamleider kunnen wij niet met een team meedoen. Graag bij de 

aanmelding vermelden of u mee kunt als teamleider. De kosten voor het inschrijven zal door school 

worden betaald. Hieronder wat meer informatie over de locatie en de tijden. Bij voldoende 

aanmeldingen kunnen wij pas een team maken.  
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