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Agenda
7 april
9 april
10 april
12 april
13 april
14 t/m 17 april
18 april

18 t/m 20 april
18 april
20 april
21 april

Palmpasen
De Meentrun
Groep 7 A op bezoek bij de boer
groep 3, 5 en 7 naar de Muziek en Dansschool
Paasontbijt; speelgoedmiddag 1-2
Korte Paasvakantie
Onze burgemeester bezoekt de Cirkel (informatie volgt nog)
Vrijwilligers van Ninos de Guatemala bezoeken onze klassen met informatie over ons
Cirkelkinderen voor kinderen project; Sponsorkaarten gaan mee
Theoretisch verkeersexamen voor groep 7 leerlingen
Eindtoets groep 8; ter afsluiting dondermiddag bowlen in de Kegel
MR vergadering over o.a. het vakantierooster 2017-2018
Groep 1-2 A bezoekt Elsenhove
Cirkelacademie

Pasen
Vrijdag 7 april lopen de groepen 1-2 vanaf 10.45 uur met de Palmpaasstokken een rondje door de wijk. Zij komen
rond 11.45 uur op school aan en geven dan de Palmpaasstok weg aan een opa of oma. De groepen 3a, 3b en 4a
brengen hun Palmpaasstok naar de Middenhof. Deze groepen vertrekken om 10.45 uur en zijn weer terug om
11.45 uur. Welke ouders zouden hierbij kunnen begeleiden? U kunt zich aanmelden op de formulieren bij de
ingang van de verschillende groepen. Donderdag 13 april ontbijten wij met alle groepen op school.
De route die gelopen wordt door de groepen 1-2:
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Cirkelkinderen voor Ninos de Guatemalakinderen
Er wordt op dit moment hard gewerkt door ouders en leerkrachten om dit mooie project te laten slagen. Enkele
data willen wij nu vast met u delen.
18 april: bezoek vrijwilligers van Ninos de Guatemala aan de groepen van de Cirkel. De kinderen krijgen na de
presentaties in de groepen de sponsorkaarten mee. Het is de bedoeling dat zij zo veel mogelijk sponsors vinden
voor de sponsorloop op 10 mei.
10 mei: sponsorloop rondom het scholencomplex aan de Orion ( 1 rondje is 500 meter)
24 mei: slotfeestdag op school van 16.00 uur tot 20.00 uur.

Bezoek burgemeester aan de Cirkel
Onze burgemeester, mevrouw M. van ’t Veld, bezoekt in het kader van “Mensen maken Amstelveen” op 18 april
de Cirkel. Zij zal in de aanwezigheid van onze groep 6 en 7 leerlingen en onze leerlingenraad het startsein geven
voor de verkiezing van de kinderburgemeester van Amstelveen.

Muziek
De groepen 3a, 3b, 5a en 7a doen mee aan het project "Zing'es". Woensdag 12 april treden de kinderen op met
een band. Zij laten liedjes horen die ze de afgelopen weken in de klas aangeleerd en geoefend hebben onder
leiding van een zangdocent van de Muziekschool. Het concert vindt plaats in de Muziek en Dansschool
Amstelveen in het Stadshart. Het concert begint om 9.00 uur. Ouders zijn van harte uitgenodigd om te komen
luisteren. Wij hebben weer mensen nodig die kunnen rijden. Bij de ingang van de klassen hangen intekenlijsten.

Hardlopen met kinderen van Onderwijsgroep Amstelland
Een enthousiaste groep leerkrachten van Onderwijsgroep Amstelland heeft het initiatief genomen om leerlingen
en leerkrachten de mogelijkheid te bieden om onder de vlag van onze Stichting deel te nemen aan
hardloopevenementen in onze schoolomgeving. Het eerste evenement waar wij aan gaan deelnemen is de
Ronde Hoeploop in Ouderkerk op zondag 14 mei. We lopen voor Stichting Play and Learn. Deze stichting heeft
als doel het bevorderen van een speelse benadering van leren door kinderen, in en buiten officiële instellingen,
in en buiten Nederland. Voor meer informatie: http://www.palsouthafrica.com .
Het inschrijfgeld is meteen de bijdrage voor het goede doel, maar meer mag natuurlijk ook. Heb je zin om mee
te lopen en in te zetten voor het goede doel, schrijf je dan in via de onderstaande link. We hopen op zoveel
mogelijk kinderen die mee doen. Klik hier om in te schrijven Er wordt voor shirtjes gezorgd, die tijdens het
evenement gedragen worden. Inschrijven dus…….

Veldvoetbal
De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn op 5 april gestart met de veldvoetbalcompetitie.

Contactmiddag en avond in mei
Het eerstvolgende contactmoment staat op donderdag 4 mei gepland. U kunt uitgenodigd worden voor de
middag of vroeg in de avond. Wij starten onze laatste gesprekken om 18.45 uur i.v.m. de dodenherdenking om
20.00 uur.

Opera en ballet, talentontwikkeling van kinderen
Mijn naam is Dana en ik zit in groep zes. Sinds een paar maanden ben ik druk aan het repeteren voor de Opera
en Ballet. Het repeteren zit er nu op en ik ben nu aan het optreden met het Nationale Opera en Ballet gezelschap.
Ook dit jaar opent het Nationale Opera & Ballet op 8 april het huis voor het publiek. Workshops, masterclasses,
ballet en opera op het toneel, een kijkje achter de schermen... Kortom voor elk wat wils! Vragen over de techniek,
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de belichting, de rekwisieten, de kostuums? De medewerkers beantwoorden ze met plezier. De entree is gratis.
Voor meer informatie kunt u kijken op de volgende website:
http://www.operaballet.nl/nl/doublebill/2016-2017/voorstelling/open-huis2017?utm_medium=email&utm_campaign=open-huis&utm_source=dm

Schooltuinen
Groep 5 is vandaag gestart met de schooltuinen. We zoeken nog ouders, oma's en opa's die ons op donderdag
tussen 10-12 willen helpen in de tuintjes.

Clinics op school
Op vrijdag worden er clinics tijdens de gymlessen gegeven. De kinderen hebben al kennis gemaakt met volleybal,
korfbal en judo. Komende week staat basketbal op het programma.

De Cirkel AVOND4DAAGSE 2017
JIJ LOOPT TOCH OOK WEER MEE ?!

Dit jaar vindt de Avond4Daagse plaats van
dinsdag 30 mei t/m vrijdag 2 juni
De inschrijfformulieren worden vrijdag 7 april aan uw kind
meegegeven. Lever deze uiterlijk vrijdag 21 april in bij de
leerkrachten.
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Nieuws van Samenwerkende partners
De Meent
Let op: vrijwilligers gezocht voor jaarlijkse evenement 'De Speelstuif'!
Aan alle ouders en actieve wijkbewoners van Amstelveen.
Ieder jaar in februari bruist ontmoetingscentrum de Meent een weekend lang van alle kinderen en
kinderactiviteiten: het evenement De Speelstuif. Kinderen kunnen o.a. genieten van springkussen, knutselen,
een spookhuis, popcorn, limonade etc. Kortom: één weekend lang heel veel vertier voor kinderen van 4 t/m 12
jaar! Om dit evenement ieder jaar te laten plaats vinden, is er veel voorbereiding nodig. Een werkgroep,
bestaande uit 6 mensen, start in september al met de eerste werkzaamheden. Ook de uitvoering van de
Speelstuif, die wordt bezocht door zo’n 1000 kinderen in één weekend, wordt mogelijk gemaakt door de inzet
van vele vrijwilligers.
Maar nu: voor het voortbestaan van dit evenement hebben wij uw hulp zeer hard nodig! De groep die het
evenement jaarlijkse mogelijk maakt, wordt steeds kleiner en is bijna niet meer in staat om het evenement met
het huidige aantal vrijwilligers nog draaiende te houden. Al met een paar handen extra zijn wij echt geholpen.
Vele handen maken licht werk en als er niet snel nieuwe vrijwilligers bij komen, dreigt de Speelstuif te
verdwijnen!
Voor de volgende werkzaamheden, zijn wij hard op zoek naar versterking: (let op: u doet het niet helemaal alleen,
maar met een groep). Voor de werkgroep zoeken wij:
Een administratieve kracht
Werkzaamheden: brieven opstellen vrijwilligers, bijhouden van nieuwe vrijwilligers (in Excel bestand) en email
beantwoorden.
Iemand voor computerwerkzaamheden
Werkzaamheden: maken van posters en flyers en bekend zijn met programma's om deze te kunnen maken.
Technische krachten
Iemand die van alle markten thuis is: kleine reparaties uitvoeren, bijvoorbeeld als een apparaat stuk gaat. Om
kunnen gaan met een schroevendraaier, kwast en elektra.
Tijdens evenement zelf (weekend in februari):
Sterke handen voor o.a.:
- verplaatsen materiaal voorafgaand aan evenement op de vrijdagavond
- opruimen evenement op zondagmiddag na 16.00 uur
- wegbrengen materialen op maandagochtend, na het evenement
De vergaderingen van de werkgroep starten in september en zijn op de maandagavond vanaf 19.30 uur. In eerste
instantie vergadert u eens in de 3 weken, daarna wordt het eens in de 2 weken en voorafgaand aan het
evenement wat vaker. Het zou mooi zijn als u bij de vergaderingen aanwezig zou kunnen zijn, maar het hoeft
niet persé. Mocht u de administratieve werkzaamheden of de computerwerkzaamheden thuis kunnen doen, dan
is dat ook goed.
Heeft u interesse om te helpen?
Geef uw gegevens dan door aan Martin Cornelissen via: mra.cornelissen@gmail.com
Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.speelstuif.nl

Urbanuskerk
Beste ouders en kinderen,
Zondag 9 april zijn alle kinderen in de basisschool leeftijd van harte uitgenodigd voor de
kinderwoorddienst om 10.30 uur in de Sint-Urbanuskerk in Bovenkerk. Het is de bedoeling dat de
kinderen van te voren thuis een mooie Palmpaasstok maken en versieren en die zondag 9 april mee
nemen naar de kerk. Tijdens de kinderwoorddienst wordt gesproken, geknutseld en een video
gekeken over de voorbereiding op Pasen (Aswoensdag, Palmpasen, Witte-donderdag, Goede-vrijdag,
Pasen). Na de kinderwoorddienst kunt u met uw kind naar het Ziekenhuis Amstelland waar we binnen
bij de entree worden ontvangen. Onder leiding van een ziekenhuismedewerker zullen de kinderen de
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stokken weggeven aan patiënten. Hieronder vindt u een beschrijving voor het maken van de
Palmpaasstok maar natuurlijk is uw kind vrij om het helemaal op zijn / haar eigen manier te doen.
Dit is maar een voorbeeld.
Maak twee stokken aan elkaar in de vorm van een
kruis. Bevestig de stokken met houtlijm en een spijker
aan elkaar. Omwikkel het kruis dan met kleurige linten
en kleurig papier. Mogelijk ook met groene buxustakjes
(dat is het traditionele Palmpasen groen) of
dennentakjes. Versier het geheel met een ronde krans
of slinger vol pinda's, eitjes, rozijntjes en snoepjes. Zo'n
krans verwijst naar de kringloop van het jaar. En een ei
is een symbool voor nieuw leven en vruchtbaarheid.
Ook kan je er nog fruit bij hangen. Heel veel
knutselplezier, tot zondag 9 april in de Sint-Urbanuskerk
in Bovenkerk. Groetjes, namens de
voorbereidingsgroepen Kinderwoorddienst en Rock
Solid Lite

.
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