Nieuwsbrief 12 • 12 maart 2018

Agenda
12 maart
14 maart
16 en 20 maart
19 maart
21 maart
22 maart
23 maart
25 maart
27 maart
29 maart
30 maart
1 en 2 april
4 april

Ouderraad; start week van het geld
Estafettestaking; ’s middags kruisfinales zaalvoetbal met de Cirkel
Streetwise van de ANWB
Bezoek Koersupdate meteen na schooltijd met muziek! MR vergadering
Zaalvoetbalfinales; de strijd om plek 1 t/m 4 met de Cirkel
Palmpaasstokken maken
Palmpaasoptocht
Estafette Lentemarathon met een aantal teams van de Onderwijsgroep
Afval project groep 8
Paasontbijt en speelgoedochtend groep 1-2; Groep 7 en 8 naar Concertgebouw
Goede Vrijdag, de kinderen zijn vrij
Pasen
Verjaardagendag

Estafettestaking 14 maart: De Cirkel gesloten
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. De leerkrachten
van de Cirkel staken ook en de school blijft woensdag gesloten.
Van 10.00 uur tot 12.00 uur is er een sportinstuif in de Meent. Voetbal, kickboksen en nog veel meer. Gratis!

Week van het geld van 12-16 maart
De groepen 3 t/m 8 gaan gedurende deze week hiermee aan de slag, omdat wij het belangrijk vinden dat de
leerlingen al jong leren om met geld om te gaan. Bijna alles in de wereld kost geld, dus is het goed als de leerlingen
snappen wat je met geld kunt doen. De volgende vraag komt aan bod: “Wanneer ben je rijk?” Als je een mooi
huis en een dure auto hebt? Als je gezond bent? Of als je veel vrienden hebt? Een hele interessante vraag voor
jong en oud. In de groepen 8 zal donderdag 15 maart een gastles gegeven worden door een medewerker van de
ABN Amro bank. We gaan alles leren over geldzaken om de leerlingen te helpen om later betere keuzes te maken.

Streetwise op 16 en 20 maart
Vrijdag 16 maart en dinsdag 20 maart worden de lessen Streetwise weer gegeven. Alle kinderen krijgen een les
aangeboden om hen veiliger aan het verkeer te laten deelnemen. Belangrijk is dat de leerlingen van groep 5 en
6 zich warm aankleden omdat de les buiten plaats vindt. Voor dit onderdeel is ook hulp van ouders nodig! De
leerlingen lopen namelijk naar de Startbaan. Graag willen de leerkrachten dat er ouders mee heen en terug
lopen. Voor de groepen 7 en 8 is er een les trapvaardigheid, hiervoor hebben de kinderen een fiets nodig.
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Verjaardagendag 4 april
Onze verjaardagendag, met als thema Internationaal CARNAVAL wordt verplaatst naar woensdag 4 april.

Pasen
De lente is bijna begonnen en de school is alweer in lentesfeer aangekleed! Iedereen bedankt! Het Paasfeest
gaan we schoolbreed vieren. Even alle Paasinformatie op een rijtje:
Paaslootjes voor het Paasontbijt:
- De groepen 1 en 2 krijgen hiervoor op donderdag 15 maart een blanco lootje mee naar huis. De wensen voor
het Paasontbijt vult u in op het lootje en levert u uiterlijk maandag 19 maart in bij de juf.
- De groepen 3 t/m 8 vullen het blanco lootje op school in.
- Op woensdag 21 maart worden in alle klassen de lootjes getrokken.
Palmpaasoptocht:
- De groepen 1 t/m 4 versieren een Palmpaasstok met hulp van de kinderen van de groepen 5 t/m 8 op donderdag
22 maart.
- De kinderen van groep 1 en 2 mogen hun Palmpaasstok aan iemand geven die een "opkikkertje" kan gebruiken
(bijv. een zieke, een vrijwilliger of mantelzorger). In de klas gaan we hierover praten. Zou u thuis suggesties willen
bespreken?
- Voor de groepen 1 en 2 is het dit schooljaar niet nodig om de Palmpaasstok na afloop terug te vragen.
- De groepen 1 en 2 gaan op vrijdag 23 maart vanaf 10:30 een optocht lopen met hun Palmpaasstok door de
wijk. Onderweg zingen we liedjes dus kom gezellig kijken!
- De groepen 3 en 4 brengen om 10:30 hun Palmpaasstok naar de ouderen in Middenhof. Met dit bezoekje willen
we bij Pasen de ouderen niet vergeten.
Begeleiding:
- Voor de Palmpaasoptocht (vrijdag 23 maart om 10:30) zijn we op zoek naar ouders die kunnen begeleiden? U
kunt zich aanmelden op het formulier bij de ingang van de groepen 1 t/m 4. Heeft u vragen? Stel ze aan uw
groepsleerkracht.
Paasontbijt:
- Het Paasontbijt is op donderdag 29 maart.
- De groepen 1 t/m 4 versieren een schoenendoos “de Paasdoos” met het ontbijt erin voor het klasgenootje van
het getrokken lootje.
- De groepen 5 t/m 8 versieren een stenen bord op school en bakken het bord thuis af. Op het bord brengt uw
kind het Paasontbijt mee naar school voor het klasgenootje van het getrokken lootje.
Paashaas:
- De groepen 1 en 2 mogen op donderdag 29 maart de Paashaas helpen eitjes zoeken.
- De groepen 3 en 4 krijgen een verrassingsbezoek van de Paashaas.
Na al deze activiteiten kunt u op de website alle foto's bekijken.

Concertgebouw
Donderdag 29 maart bezoeken de groepen 7 en 8 het Concertgebouw in Amsterdam. Zij zullen hier de
voorstelling “Van mythen en muziek” gaan bijwonen. In deze voorstelling maken de leerlingen kennis met
Odysseus en zijn zoon Telemachos en beleven zij samen met de musici van het Nederlands Filharmonisch Orkest
avonturen tijdens de reis naar Ithaka. Voorafgaand aan dit bezoek krijgen de leerlingen 7 lessen in de klas, verhaal
vertellen, liedjes en spreekteksten voorbereiden. De leerlingen gaan tijdens de voorstelling de rol van het koor
vervullen.

Grote Rekendag
De Grote Rekendag wordt i.v.m. de vele activiteiten in maart/april, verplaatst naar 30 mei. We zullen u tegen die
tijd informeren over de hulp die we nodig hebben om van de dag een succes te maken.
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Dammen
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 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 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. Gert Koopman

Ouderraad zoekt een penningmeester
De Ouderraad organiseert en begeleidt verschillende activiteiten en evenementen in, op en rond de school. Dat
gebeurt in nauwe samenwerking met het lerarenteam. Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, het schoolreisje
enz. Deze activiteiten worden betaald vanuit de ouderbijdrage. De Ouderraad vergadert 6 à 7 keer per schooljaar
in de avonduren. Wij zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester. Het is eventueel ook mogelijk om daarnaast
deel te nemen aan een commissie. Heeft u affiniteit met cijfers en enthousiast om ons te komen helpen, stuur
dan een e-mail naar sandra.pahlplatz@gmail.com , voorzitter van de Ouderraad.

Studiereis
Fred van Oijen was van 19 t/m 28 februari op studiereis naar Guatemala (op eigen kosten) . Hij bezocht daar o.a.
de scholen van het project Ninos de Guatemala, die wij vorig schooljaar ondersteund hebben met onze actie
“Cirkelkinderen voor Ninos”. Het was een inspirerend bezoek. Ons geld is goed terecht gekomen. Er zijn o.a.
computers van gekocht voor de leerlingen, er zijn meerdere lokalen van inrichting voorzien en een ruimte is
geschikt gemaakt om ouders te ontvangen en te onderwijzen, zodat zij meegenomen worden in de
ontwikkelingen die hun kinderen doormaken. Fred heeft uitgebreid gesproken met: Maribel Duarte (Director) en
Celeste Ordoñez (Academic Coordinator) van de Nuestro Futuro Primary school; met Alejandra Gamez
(Director)van de Básico Secondary School; met Vinicio Chávez (Director) and Carmen Grave (Academic
Coordinator) van El Provenir Primary school en met Andrea Carron ( Sponsorship Manager).
Het is mogelijk om één van de kinderen van Ninos te “adopteren” en Padrino of Padrina te worden. Voor meer
informatie: www.ninosdeguatemala.org
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Kom maandag 19 maart van 15.15 uur tot 16.00 langs

Amstelveen wordt steeds internationaler. Op onze school zien we veel kinderen uit verschillende culturen. Dat
heeft gevolgen voor het onderwijs. We vragen aan alle ouders van de scholen in onze stichting om mee te
denken. Wij nodigen u uit om naar school te komen op maandag 19 maart tussen 15:15 en
16:00 uur. Op het plein tussen de twee scholen kunt u dan een Virtual Reality film bekijken over
de internationalisering.
Er is internationale muziek door Marguerida en Roenik en er wordt thee met lekkere hapjes
geserveerd door Sandra Solano van Vinho & Mais
We vragen u om dan in 5 minuten enkele vragen te beantwoorden over de internationalisering.
Come to the event on Monday 19th between 15:15 and 16:00. There’s a VR-movie, live music and tea
with international snacks. We ask your input on the subject of Internationalisation of Amstelveen
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Mededelingen van samenwerkende partners
8ste Meentrun op 8 april
Op 8 april 2018 zal voor de 8e keer de MeentRun Amstelveen georganiseerd gaan worden. Elk jaar staat de
tweede zondag in april in het teken van de MeentRun, het hardloopevenement Amstelveen! Afstanden : 1KM
KidsRun (tot 12 jaar), 5KM en 10KM. Start en finish zijn voor ontmoetingscentrum de Meent, Orion 3 Amstelveen

Deze editie staat in het teken van het cijfer 8 en daarom geven wij bij elke 8e voor-inschrijving van de 5KM en
10KM een GRATIS MeentRun running belt weg. OP=OP dus wees er snel bij zodat jouw gratis running belt klaar
ligt op de dag van de MeentRun.
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