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De informatie in deze jaargids is zoals die in juli 2020 bekend was. Eventuele aanpassingen en 
actuele informatie zijn op www.tovercirkel.nl  en social schools terug te vinden. Lees ook de 
schoolgids. 
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: ‘wij helpen elkaar’ 

 

: ‘samen kunnen we meer’ 

: ‘zijn wie je bent’ 

 

: ‘alles is mogelijk’ 

 

: ‘jouw mening telt’ 

 

: ‘jij bent verantwoordelijk’ 
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Dit is de Tovercirkel-jaargids voor het schooljaar 2020 – 2021. In deze gids staat vooral praktische 
informatie over onze school. Deze gids wordt ieder schooljaar aangepast en digitaal verstuurd aan 
alle ouders. Wanneer u een papieren versie wilt, kunt u deze krijgen bij de administratie van de 
school.  
In deze jaargids staan belangrijke data. Deze worden ook gepubliceerd op www.tovercirkel.nl.  
De actuele data worden via social schools (ouderportal) en/of de Bloemetjesbrief gepubliceerd.  
 
Via social schools verschijnt elke vrijdagmiddag de Bloemetjesbrief. In de Bloemetjesbrief staan 
algemene zaken en groepsinformatie.  
Daarnaast is social schools een bron voor informatie en het verkrijgen van een update van zaken in 
de klas. 
 
Naast deze jaargids is de uitgebreidere algemene Tovercirkel schoolgids beschikbaar. Deze wordt 
om de paar jaar geactualiseerd. Ook deze kunt u vinden op onze website. 
 
Als u vragen heeft naar aanleiding van deze jaargids kunt u altijd bij een van de medewerkers 
terecht.  
 
Wij wensen u en de kinderen een fijn schooljaar. 
 
Het team van de Tovercirkel 
juli 2020 
 
 

 

  

http://www.tovercirkel.nl/
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Openbare Jenaplanschool De Tovercirkel 
 Zwerfkei 59 
 6581 HN Malden 
 024 - 357 28 45 
 www.tovercirkel.nl 
 directie.tovercirkel@conexus.nu 
  
IBAN: NL09.ABNA.0557.4875.28 t.n.v. Conexus / Tovercirkel 
 
Schoolbestuur Conexus 

Panovenlaan 1 
6525 DZ Nijmegen 
024-3733960 
www.conexus.nu 
info@conexus.nu 

 
Directeur 
Mascha Bies 
 
Groepsindeling en stamgroepleiders 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
 

Vlinders       1-2 Marjelein 
 

Marjelein Malou Marlou Marlou 

Vissen          2-3 Shanti 
 

Shanti Karin Shanti Shanti 

Apen            3-4 Hanneke 
 

Hanneke Hanneke Claudia Claudia 

Koeien         4-5 Bregje 
 

Bregje Anouk Bregje Bregje 

Giraffen       5-6 Hannita 
 

Corina Corina Hannita Hannita 

Zebra’s        6-7 Marijn 
 

Ellen Ellen Marijn Marijn 

Stokstaarten                  
7-8 

Saskia Saskia Saskia Ellen Saskia 

Uilen            7-8 Jennifer 
 

Jennifer Jennifer Corina Corina/Jennifer* 

*Corina/Jennifer om de week; ’s middags Shanti 
 
Specialisten 

 Karin Rost                       Intern begeleider en ECHA-specialist( dinsdag-woensdag-donderdag-      
        vrijdagochtend) 

 Claudia Schonk              Stamgroepleider Apenboom en taalspecialist  
                                        (donderdag –vrijdagochtend-maandag om de week) 

 Anouk van Bilderbeek  Stamgroepleider Koeienveld en specialist begaafdheid  
                                       (woensdag en vrijdag) 

 Lars Loersmans             Gymdocent op dinsdag en donderdag 

http://www.conexus.nu/
mailto:info@conexus.nu
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Administratief medewerker/conciërge 
• Gerard Fleuren  

 
Stagiaires  
Op onze school zijn stagiaires van de PABO en de ALPO. Zij geven regelmatig les en vallen 
rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de stamgroepleiders. Daarnaast komen er ook 
stagiaires van het ROC en ALO (opleidingen tot gymleerkracht). Zij vallen eveneens onder de 
verantwoordelijkheid van de stamgroepleiders. Studenten stellen zich voor middels de 
Bloemetjesbrief.  
 
E-mailadressen Tovercirkel 
Alle medewerkers (stamgroepleiders, directie en ondersteuners) zijn per e-mail bereikbaar. Alle 
adressen hebben dezelfde opbouw: 
 voornaam punt achternaam@conexus.nu 
 voorbeeld: Bregje Maas   >   bregje.maas@conexus.nu 
 
Neem bij twijfel even contact op met de betreffende medewerker. 
Deze adressen zijn uitdrukkelijk niet bedoeld ter vervanging van telefonische mededelingen:  
niet alle mailboxen worden dagelijks geopend. 
 
Leerkrachten levensbeschouwelijk onderwijs 
Elke woensdag worden lessen GVO en HVO gegeven. U kunt uw kind hiervoor opgeven bij de 
betreffende leerkracht. 

 Lessen op oecumenische grondslag (GVO)  
Susan Baltussen susanbaltussen@planet.nl 
Lessen humanistische vorming (HVO)   
Sandra Meijer              hvojuf_sandra@hotmail.com 

 
GGD- team Jeugdgezondheidszorg 

 Marianne van der Kruis (jeugdverpleegkundige) mvanderkruis@ggdgelderlandzuid.nl 

 Sylvia Wellink (jeugdarts)         swellink@ggdgelderlandzuid.nl 

 Mirjam Verweij (doktersassistente)              mverweij@ggdgelderlandzuid.nl 
•   John Beenhakker (Kernteam Heumen)                      jbeenhakker@heumen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:susanbaltussen@planet.nl
mailto:mvanderkruis@ggdgelderlandzuid.nl
mailto:swellink@ggdgelderlandzuid.nl
mailto:mverweij@ggdgelderlandzuid.nl
mailto:jbeenhakker@heumen.nl
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Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bestaat voor kinderen de mogelijkheid om tussen de 
middag op school te eten. Dit ‘overblijven’ wordt georganiseerd door KION Broodnodig. Hier zijn 
kosten aan verbonden. Op www.kion.nl/tussenschoolseopvang staat alle praktische informatie en 
kunt u uw kind ook inschrijven. Voor informatie over de overeenkomst, het wijzigen van dagen, 
strippenkaart of betaling kunt u terecht bij klantrelaties via 024- 3822655 of broodnodig@kion.nl. 
 
Robin Ritzer is de coördinator van de tussen schoolse opvang. Hij is verantwoordelijk voor het 
dagelijkse reilen en zeilen bij de TSO. Hij is bereikbaar voor speciale vragen over uw kind via 
tsotovercirkel@kion.nl of 06-10268636. 

  

http://www.kion.nl/tussenschoolseopvang
mailto:broodnodig@kion.nl
mailto:tsotovercirkel@kion.nl
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Voor taken en doelstellingen kunt u kijken in de schoolgids en/of op de website van de school. Op 
de website staan ook de agenda en notulen van de vergaderingen. 
 
Oudergeleding  
- Christine Hermsen (Tomas, Nynke), voorzitter 
-  Judith Opland  (Bram )                 
-  Marlous Redeker (Thymo, Faye)     
 
Teamgeleding  
- Jennifer Kokshoorn (Uilenboom)       
- Corina in den Bosch (Giraffenveld & Uilenboom)  
-    Bregje Maas (Koeienweide)  
   

De MR is bereikbaar via het mailadres: mr.tovercirkel@conexus.nu 

 
  

mailto:mr.tovercirkel@conexus.nu
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De taken en doelstellingen van de oudervereniging van De Tovercirkel zich te vinden in de 
uitgebreidere schoolgids en/of op de website van de school.  
  
Ouderleden oudervereniging 

  
Joyce Berkelaar- voorzitter  
Conny de Jonge - secretaris 
Erwin de Goede - penningmeester 
Jelle Brinkman - lid 
René Janssen – lid 
Anke Engelaar – lid 
Susanne van Megen - lid 
  
Teamleden oudervereniging 

Marijn Crone (Zebrasteppe)                                   marijn.crone@conexus.nu 
Marlou Awater (Vlindertuin)                                                        marlou.awater@conexus.nu 
  
Ouderbijdrage 

De oudervereniging vraagt van elk gezin jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage om diverse 
activiteiten te kunnen bekostigen die niet door de overheid betaald worden, bijvoorbeeld de 
Sinterklaas- en kerstvieringen, Carnaval, de Koningspelen bij Juliana, de Kinderboekenweek, 
klassenuitjes ed. 
De jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van de 
oudervereniging en bedraagt € 30,00 per kind. De ouderbijdrage kan bij voorkeur worden 
overgemaakt op NL17.INGB. 0007.1249.46 t.n.v. ‘Penningmeester Oudervereniging Tovercirkel’ 
o.v.v. naam/namen en stamgroep(en) van de kinderen. 
Indien u niet in staat bent om deze ouderbijdrage te betalen, kunt u om financiële ondersteuning 
vragen via Stichting Leergeld de Stuwwal: www.leergeld.nl/destuwwal. 
 

 

                                               

 

 

 

 

 

mailto:marijn.crone@conexus.nu
mailto:marlou.awater@conexus.nu
http://www.leergeld.nl/destuwwal
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Vakanties en vrije dagen 

Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 15  t/m 19 februari 2021 

Tweede Paasdag 5 april 2021 

Koningsdag 27 april 2021 

Meivakantie  3 mei  t/m 14 mei 2021 

Tweede Pinksterdag 24 mei  2021 

Zomervakantie 19 juli -27  augustus 2021 

Start schooljaar 2020-2021 30 augustus 2021 

Studiedagen 

Vrijdag 2 oktober 2020 

Maandag 5 oktober 2020 

Maandag 7 december 2020 

Woensdag  3 februari 2021 

Donderdag  11 maart 2021 

Dinsdag  22 juni 2021 

Dagen met continurooster voor  

groep 5 t/m 8 

Schooldag van 8.30u tot 14.00u.  

Vrijdag ( Herfst) 16 oktober 2020 

Vrijdag ( Kerst) 18 december 2020 

Vrijdag 30 april 2021 

Vrije middagen Schooldag van 8.30u tot 12.00u 

Donderdag groep 1 t/m 8 17 december 2020 

Vrijdag (Carnaval) 12 februari 2021 

Vrijdag (Zomer) 16 juli 2021 

Rapporten en gesprekken 

Ik – rapport Vrijdag 9 oktober 2020 

Gesprekken  In de week van 12 oktober 2020 

Eerste bolletjesrapport Vrijdag 5 februari 2021 

Gesprekken  In de week van 8 februari 2021 

Tweede bolletjesrapport Vrijdag 2 juli 2021 

Gesprekken In de week van maandag 5 juli 2021 

Data om rekening mee te houden  
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Openingsviering Maandag 24 augustus  2020 

Sinterklaas op school Vrijdag 4 december 2020 

Kerstviering Donderdag 17 december 2020  18.00 uur 

Koningsspelen Vrijdag 23 april 2021; uit om 12 uur  

Doorschuif ochtend  
Let op: groep 8 kinderen zijn vrij 

Woensdag 7 juli 2021 

Eindviering Vrijdag 16  juli 2021 

Schoolkampen  

Vanwege de maatregelen rondom 
coronacrisis houden we onze kampen dit 
schooljaar NIET aan het begin van het 
schooljaar. Alternatieve periode zijn de 
weken voor de meivakantie indien de 
RIVM richtlijnen dit toelaten. 

Voor de start van het schooljaar hebben we 

een alternatief programma voor de essentiële 

groepsvorming bij de start van een nieuw 

schooljaar. 

Ouderkringen 20.00u tot 21.30u 

Vlinders 2 september 2020 

Vissen 1 september 2020 

Apen 9 september 2020 

Koeien 8 september 2020 

Giraffen 10 september 2020 

Zebra’s/Stokstaarten/Uilen 16 september 2020 

Kijkavonden 19.00u tot 20.00u 

Giraffenveld 19 november 2020 

Zebrasteppe 16 december 2020 

Stokstaartjesburcht 14 december 2020 

Uilenboom 9 december 2020 

Kijkavonden 18.00u tot 19.00u 

Apenboom 14 april 2021 

Koeienwei 13 april 2021 

Vissenkom 6 april 2021 

Vlindertuin 7 april 2021 

Musicals 19 uur 

Uilenboom 12 juli 2021 

Stokstaarten  13  juli 2021 
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Datum 
 

Viering Atelier 

11 september Apen/Uilen  

18 september  X 
25 september Vissen/Stokstaarten  

9 oktober Koeien/Zebra’s  

16 oktober  X 
30 oktober Vlinders/Giraffen  

6 november Vissen / Uilen  
13 november Apen / Stokstaarten  

20 november  X 
27 november Koeien / Vlinders  

4 december Sint  

11 december  X 
15 januari Giraffen / Zebra’s  

22 januari Vlinders/ Stokstaarten  
29 januari  X 

5 februari Vissen / Apen  

5 maart Koeien / Giraffen  
12 maart Uilen / Zebra’s  

19 maart Apen / Vlinders  
26 maart  X 

2 april Uilen / Giraffen  
9 april Koeien / Stokstaarten  

16 april  X 

21 mei Vissen / Zebra’s  
28 mei Giraffen / Uilen  

4 juni Apen / Koeien  
11 juni  X 

18 juni Vlinders/ Vissen  
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Schooltijden 
Tien minuten voordat de lessen beginnen, om 8.20u, zijn de kinderen en ouders welkom in de 
groepen. Voor die tijd graag buiten wachten.  
Voor de kinderen geldt: als je eenmaal binnen bent, ga je niet opnieuw naar buiten.  
Om 8.30u starten we met de lessen, we vragen de ouders om voor 8.30u afscheid te nemen.  
Bij het ophalen van de kinderen vragen we de ouders om weer buiten te wachten. 
 
Leerplicht en schoolverzuim 
Alle kinderen en jongeren in Nederland zijn verplicht om naar school te gaan, zo schrijft de 
leerplichtwet voor. Het betreft kinderen van 5 tot 18 jaar. Dat betekent dat kinderen leerplichtig 
zijn vanaf de eerste schooldag in de maand na de vijfde verjaardag. Als een kind 4 jaar wordt, mag 
het wel naar de basisschool.  
Wij houden van alle kinderen de aan- en afwezigheid bij. Wij zijn verplicht ongeoorloofd verzuim 
te melden bij de leerplichtambtenaar. Bij geregeld te laat komen (na 10 keer) dienen wij daar ook 
melding van te maken. Als de leerplichtambtenaar een melding van de school ontvangt, zoekt 
hij/zij vervolgens uit waarom een kind niet op school is verschenen of regelmatig afwezig is. 
 
Ziekmelding 
Als uw kind ziek is dan graag vóór 8.30u doorgeven aan school. Wij zijn bereikbaar op het 
telefoonnummer van school: 024-3572845.  
Bij geen gehoor kunt u ook mailen naar: directie.tovercirkel@conexus.nu 
 
Afwezigheid 
Op onze website www.tovercirkel.nl staat onder het kopje ‘vrije dagen’ de procedure rondom het 
aanvragen van verlof. Ook is daar te vinden onder welke omstandigheden een kind afwezig mag 
zijn. Het formulier ‘verzoek om vrijstelling’ is te vinden onder het kopje: onze school→verlof 
aanvragen. 
 
Gezond eten en drinken op school 
Voor de fruitpauze (rond 10.00u) nemen de kinderen fruit en drinken mee. Er mogen geen 
koolzuurhoudende dranken worden meegegeven i.v.m. lekkende bekers.  We vragen u om 
drinkbekers mee te geven en geen pakjes in verband met de hoeveelheid afval. Het is handig als 
de naam van uw kind op de bekers en bakjes staat. 
 
  

http://www.tovercirkel.nl/
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Verjaardagen 
Verjaardagen vieren wij samen in de stamgroep, ouders zijn hier alleen in de kleuterbouw bij 
aanwezig. De kinderen mogen tijdens de fruitpauze trakteren in hun groep. We vragen om een 
gezonde (kleine) traktatie. 
De jarige wordt toegezongen door alle kinderen van school in de eerst volgende viering na 
zijn/haar verjaardag. Iedere jarige gaat langs de directeur voor de befaamde gelukssteen. 
 
Mobiele telefoons 
Mobiele telefoons worden in principe niet mee naar school genomen. Er zijn uitzonderingen 
mogelijk, dan graag aangeven bij de stamgroepleider. De telefoon moet bij de stamgroepleider 
ingeleverd worden gedurende de lesdag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan 
een telefoon. 
 
E-mail of een bericht via social schools. 
Mailen naar de stamgroepleiders kan, u moet er wel vanuit gaan dat de mail alleen op de 
werkdagen van de stamgroepleiders gelezen wordt. Mailen is een makkelijke manier om een 
aantal praktische zaken door te geven, maar onze ervaring is dat mail ook tot misverstanden kan 
leiden. Gevoelens horen niet thuis in een mail. 
Hieronder een aantal voorbeelden: 

- Een afspraak bij de dokter over twee weken kunt u prima via de mail melden, u kunt 
dan een kort ‘oké’ terugverwachten en dan weet u dat het bekend is. 

- Uw kind komt thuis met een verhaal waar u vragen over heeft. Pak dan de telefoon en 
bel naar school of kom liever even langs. 

- U wilt wat zaken bespreken met de stamgroepleider en u vraagt zich af wanneer dit 
kan, de mail is dan een prima manier om een afspraak te maken. 

Om misverstanden te voorkomen kunnen dergelijke berichten niet meer via social schools 

worden doorgegeven. 
Via social schools ontvangt u berichten vanuit de stamgroep over activiteiten, oproep voor 
ouderhulp, inschrijven voor rapportgesprekken e.d.  

 
Vervangingspool 
Als de stamgroepleider van een groep ziek is, zal de school proberen om zo snel mogelijk voor 
passende vervanging te zorgen. Dit is echter steeds vaker niet mogelijk. We hebben hiervoor een 
vervangingsprotocol opgesteld, deze is te vinden op onze website www.tovercirkel.nl  
De kinderen van de groep worden dan verdeeld over de andere groepen van de school of in 
uitzonderlijke gevallen vragen wij aan de ouders om de kinderen weer mee naar huis te nemen. 
De kinderen die echt niet mee terug naar huis kunnen, worden dan alsnog verdeeld. De 
vervangingspool van Conexus doet zijn best om zo snel mogelijk passende vervanging voor ons te 
regelen. Meer informatie is te vinden op de website: www.conexus.nu  
 
Luizencontrole 
Op de eerste woensdag na elke lange vakantie worden de kinderen door onze luizen-ouders 
gecontroleerd op hoofdluis. De kinderen moeten dan zonder gel, vlechten/staarten e.d. op school 
verschijnen. De kinderen bij wie hoofdluis is geconstateerd, krijgen een briefje mee met het 
verzoek de haren te behandelen. We zijn altijd op zoek naar ouders die mee kunnen kammen. 
Graag doorgeven aan Ramon Storer: ramst415@hotmail.com 
 
 

 

http://www.tovercirkel.nl/
http://www.conexus.nu/
mailto:ramst415@hotmail.com
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Ik ben goed zoals ik ben; een ander is dat ook. 
 

Op de Tovercirkel leren we samen te spelen en te werken. 
Ik speel met kinderen samen en sluit niemand buiten. 

Iedereen mag meedoen. 
 

Ik maak een ander niet bang en doe hem geen pijn. Dat vind ik zelf ook niet fijn. 
 

Schelden mag nooit. Schelden is pesten en uitlachen ook. Ik praat niet over andere 
kinderen waar ze niet bij zijn. Roddelen is ook pesten. 

 
Als er iets gebeurt, probeer ik te helpen en kies geen partij. Als ik erover praat met 

een volwassene is dat geen klikken. 
 

 


