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Agenda
16 februari
23 februari
24 februari-4 maart
5 maart
7 maart
14 maart

Zing’es
Cirkelshow 1-2
Speelgoedochtend 1-4
Voorjaarsvakantie
Klassenboek 5 en 5-6
groep 4 naar de bieb
Staking. De kinderen zijn vrij

Dreigend tekort aan leerkrachten
Daar moeten wij toch niet aan denken…….? Een tekort aan leerkrachten om onze kinderen les te geven en de
klassen te bemannen. Helaas lijkt dat realiteit te worden of al te zijn. Op de Cirkel mogen wij ons gelukkig prijzen
met goede en betrokken leerkrachten voor de klas. Op het moment dat er leerkrachten ziek zijn, staan collega’s
steeds klaar om in te springen, zodat wij tot nu toe geen groepen hebben opgedeeld of naar huis gestuurd. Ook
onze beide LIO-ers en onderwijsassistenten staan klaar om een groep over te nemen.
De vervangingspool van Onderwijsgroep Amstelland is leeg. De vervangers die in deze pool een aanstelling
hebben, zijn voor langere tijd aan scholen verbonden (bij ons Eva en Wouter). Op veel scholen, ook in
Amstelveen, moeten groepen worden opgedeeld of zelfs naar huis gestuurd. Soms staat er daardoor een
onbevoegde kracht voor de groep, omdat er niemand anders meer beschikbaar is. Gaat dit u ook aan het hart en
overweegt u een overstap naar het onderwijs, maak een afspraak voor een oriënterend gesprek met Fred!
Werken in het onderwijs is en blijft geweldig!

Estafettestaking op 14 maart
Woensdag 14 maart wordt in onze regio gestaakt als onderdeel van een estafettestaking. Leerkrachten vragen
op deze wijze aandacht voor het lerarentekort, verlagen van de werkdruk en een hoger salaris. Bijna al onze
leerkrachten staken deze dag. De Cirkel blijft dus gesloten.

Verjaardagendag 14 maart wordt 4 april
Als de staking doorgaat willen wij onze verjaardagendag, met als thema Internationaal CARNAVAL verplaatsen
naar woensdag 4 april.

Dammen door Gert Koopman
De Cirkel viel wederom in de prijzen! Twaalf winnende scholen streden in Heerhugowaard om het
kampioenschap schooldammen van de provincie Noord-Holland. Het welpen team van de Cirkel behaalde een
prachtige 2e plaats en kwalificeerde zich daarmee voor de halve finale van Nederland op 21 april aanstaande.
Het vijftallige team met Justin, Christian, Filip, Carlos (groep 6A) en Jasmine (groep 4B) speelde 8 ronden en
daarvan eindigden 4 wedstrijden in gelijkspel en 4 wedstrijden in winst. De Cirkel haalde ongeslagen 12 punten
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en dat was slechts twee punten minder dan de winnaar de Hofstee uit Julianadorp waar eerder op de dag nog
met 4-4 gelijk tegen gespeeld was. Aangezien drie van de vijf spelers van De Cirkel pas kort geleden zijn gaan
dammen is het resultaat ver boven verwachting. De komende maanden zal er extra getraind worden voor een
optimale voorbereiding voor de halve finale schooldammen van Nederland.

Studiereis
Fred van Oijen is van 19 t/m 28 februari op studiereis naar Guatemala. Hij bezoekt daar de scholen van het
project Ninos de Guatemala, die wij vorig schooljaar ondersteunt hebben met onze actie “Cirkelkinderen voor
Ninos”. Mocht u vragen hebben voor de schoolleiding deze week, dan kunt u contact opnemen met Shona
Hassall, Manja worm of Carola Tabak. Voor meer praktische vragen kunt altijd terecht bij Cora Bakker.

Van de Politie
Bij regelmatige controles hebben de politie en team Handhaving Openbare Ruimte (HOR) van de gemeente
Amstelveen-Aalsmeer geconstateerd dat er gevaarlijke verkeerssituaties rondom de scholen plaatsvinden. Van
maandag 5 maart tot en met vrijdag 9 maart 2018 start team HOR in samenwerking met de betreffende wijkagent
van de politie een actie waarbij gelet wordt op verkeershinder. Zij zullen, indien noodzakelijk, verbaliserend
optreden. U kunt hierbij denken aan de volgende parkeersituaties waarop wordt gelet:
 Dubbel parkeren;
 Parkeren in stopverbod;
 Parkeren op het trottoir;
 Stilstaan op de rijweg waardoor verkeershinder ontstaat;
 Parkeren buiten de vakken in een woonerf;
 Rijden tegen de verplichte rijrichting in.
Mocht u hieromtrent vragen hebben dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met: team HOR van de
gemeente Amstelveen-Aalsmeer op telefoonnummer: 020-5404911
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