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Agenda
23 maart
25 maart

27 maart
29 maart
30 maart
1 en 2 april
4 april
6 april
10 april
13 april

Palmpaasoptocht
Estafette Lentemarathon met een aantal teams van de Onderwijsgroep
Juffrouw Simone en meester Fred doen ook mee en wisselen van stokje vlak bij de
Orion
Afval project groep 8
Paasontbijt en speelgoedochtend groep 1-2; Groep 7 en 8 naar Concertgebouw
Goede Vrijdag, de kinderen zijn vrij
Pasen
Verjaardagendag
Spelletjesochtend 3-4
spelletjesmiddag 1-2 met hulp groep 8
Cirkelacademie

Cirkelacademie
Op vrijdag 13 april vindt onze tweede Cirkelacademiedag van dit schooljaar plaats. Wij zijn op zoek naar ouders
die op deze dag iets kunnen vertellen over hun bijvoorbeeld hun beroep, wetenschap, muziek, beeldende
vorming, cultuur en/of taal of maatschappij. Presentaties duren maximaal 30 minuten en worden in een beperkt
aantal groepen gehouden. Bent u bereid om deze vrijdag uw kennis en ervaring met onze kinderen te delen,
stuur dan een mailtje naar directie@bsdecirkelamstelveen.nl

Pasen
Palmpaasoptocht
Vrijdag 23 maart lopen wij de Palmpaasoptocht. Onderweg zingen we liedjes dus kom gezellig kijken! Bij de
groepen hangt een plattegrond waarop u de looproute kunt zien.
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.
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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.

Patio
De lente is nu echt begonnen! De voorjaarsbloemen komen alweer op in de patio op het hoofdgebouw. Heeft u
ook al een kijkje genomen? Loop gerust even de patio op! Bij het verlaten van de patio graag de deur weer op
slot i.v.m. de veiligheid. Namens de commissie NME veel plezier!

Verjaardagendag 4 april
Onze verjaardagendag, met als thema Internationaal CARNAVAL wordt gevierd op woensdag 4 april.

Grote Rekendag
De Grote Rekendag is, 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.

Mededelingen van samenwerkende partners
Codekampen tijdens mei- en zomervakantie
Tijdens de mei- en zomervakantie organiseert Bomberbot Codekampen op scholen in Amsterdam. Tijdens
onze Codekampen leren kinderen van 8 - 13 jaar de basisprincipes van programmeren en bouwen ze hun
eerste website of eerste game. Kinderen ontwikkelen op het kamp digitale vaardigheden die ze nu en later
goed kunnen gebruiken. Tussen 09:00 en 17:00 gaan we programmeren en leuke spelletjes doen, zowel
binnen als buiten. Op de laatste dag zullen de kinderen tijdens de demo aan geïnteresseerde ouders en
belangstellenden hun gemaakte website of game tonen. Bij inschrijving vóór 2 april kost een vierdaags kamp
in de meivakantie € 299,- en een vijfdaags kamp in de zomervakantie €349,-. Op bomberbot.com/amsterdam
kan je meer informatie vinden en je inschrijven.
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